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27.51817.524.51318100.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001ابراهيم احمد السيد الشهاوى1

332515.525.5152011469إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001ابراهيم صبرى احمد شاهين البلتاجى2

30.52817.525.519.520121510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001ابراهيم عصمت ابراهيم السيد الدماصى3

3227152818.519120.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001ابراهيم مصبح السيد عبد الحميد4

33.5291528.518.520124.579.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد ابراهيم عبد هللا منصور منصور5

2313.514.523.5111785.568.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد ابراهيم كمال محمد الضوى6

31.525.51627161911669.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد احمد ابراهيم السيد محمد زهران7

3530162918.518128.5510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد اسامه محمود اسماعيل8

37.52817291818129.56.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد اشرف حمدى عباس9

34231729.518.5171223.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد اشرف شعبان احمد عبد الرحمن10

31.525.51629.52020122.54.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد السيد محمد صبحى عوض هللا11

34.526.515.5261919.5121.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد الشربيني عوض الشربيني محمد شريف12

30.52615.52714.519.5113.54.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد ايمن عبد الغنى محمد حسنين13

33.52917.5291919.51284.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد ايهاب احمد مأمون احمد14

33.52816291820124.5410إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد جمال حمزه يونس مصطفى الشرقاوى15

3026.515281620115.569.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد حسام محمد احمد ابراهيم16

3119.51424.510.512.599.566إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد سامح صبرى رزق مصطفى17

32.52716301820123.56.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد صالح ابراهيم انور الدسوقى18

3627.5173018.5181295.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد عبد العزيز محمد احمد هالل19

363016.5291920130.5410إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد عصام عبد الهادى عبد المجيد الجمال20

32.5271729.518.520124.56.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد عالء عبد المقصود السيد احمد عيسى21

3326.51729.518201246.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد كمال احمدمحمد سيد احمد22

3429.517.52918.517128.53.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد ماجد احمد عبد الحميد موسى23

32291528.51813.5122.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمد احمد مصطفى احمد24

3328.514.527.51617119.539إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمد الدسوقى عبد الجليل على25

20.52110.5271014895.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمد امام بخيت محمد26

24.52515.52814161075.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمد سامى خليل السيد27

34.53015.53019.517129.53.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمد محمد مصطفى سليمان28

242814.5291616111.54.58إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمد محمود مصطفى احمد عرفه29

3628142915.517122.54.58إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمود بدير محمود مصطفى30

2922.513.52714.517106.559إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001احمد محمود لطفى السيد رمضان31

28.527.5152717.517115.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001ادهم اشرف موسى قطب حسن على32

2929152917.517119.549.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001ادهم خالد مصطفى محمودعوض33

292914.5291820119.5410إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001اسالم السيد عبد النبى السيد الشهابى34

27.52814.527.514.5171125.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001اسالم جمعه عبده محمد عماره35

2728.51429.515.518114.549.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001اسالم محمد ابراهيم ذكى عبد المجيد36

282914.529.517.517118.54.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001اكرم عبد السالم سالمه حسين37

26.522827101793.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001السعيد السيد السعيد مصطفى حسن38

29.52714281213.5110.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001السيد محمد المرسى احمد39

22.52713.529.51116103.549إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001امجد رضوان عدنان صنيب40

24.530152912.511.51114.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001امير محمد السيد عبد الحميد درويش41

28.5281629.518.517120.55.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001اياد هشام السيد احمد شيحه42

322815.5291617120.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001ايمن محمد نعيم محمد عرفات43

302915.529.511.515115.558إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001براء محمد عوض سيد احمد البلقينى44

3329.51929.518.520129.5610إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001بيتر مجدى نشات حلمى عبد المسيح45
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3529.519.5292020133510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001بيشوى ايهاب مالك فهمى بسخرون46

33.527.517.528.517.520124.559.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001جالل رضا جالل عباس ابراهيم بهنس47

17.525.515.525.513.51697.589إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001حامد ياسر حامد محمود ابو العطا48

34.52816.52718191247.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001حسام تامر حسين محمد حسن49

30.52515271718114.53.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001حسام ناصر عبد المجيد احمد المكاوى50

36.527.51929.519.519132810إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001حسن الدولتلى السيد حسن الدولتلى51

342818.5281819126.56.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001حسين اشرف الحسينى سعد حسن52

1720.512187.5127567إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001حماده احمد شعبان محمد مصطفى53

30.5191829.514181115.58إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001حمدى عالء الدين محمد حمدى ابراهيم عبد السالم54

31.52818.52914.518121.57.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001رحيم سامى على على عطيه55

29.52818.53016.519122.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001رشاد جمال محمد محمد رشاد علي حسين56

322818.5301618124.57.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001رمضان محمد رمضان محمد الدسوقى57

232418251015.510055.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001رومانى طارق جميل حبيب ابراهيم58

1526.514247.512876.57.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001زياد احمد ابراهيم احمد محمد59

302718.527.517.516.5120.56.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001زياد اشرف محمد محمد السعدنى60

33251929.516.518.512379.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001سيف الدين امام حسين محمدعلى يوسف61

3226.51929.518.519125.54.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001سيف الدين محمد انور على محمد بالط62

3527.515.529.51718124.55.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001شادى رضا رزق حسن شادى63

241517.5291612.5101.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001شريف اشرف انور على محمد بالط64

16141323.51110.577.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001شريف اشرف محمد حسن65

26.52818.524.514.5181127.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001صالح احمد صالح توفيق متولى66

25.5241921.51818.51087.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عادل عماد محمد عبد الوهاب بدوى67

29.51817.52617.516.5108.57.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عادل هشام محمود العزب محمود68

33.52618.527191812479إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عاطف عبد الناصر محمود يوسف69

19.518111791774.53.56إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن احمد حسن محمد حسن70

32.52818.52918191267.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن احمد شكرى احمد ابراهيم عطيه71

36.526.518.5291820128.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن اسامة رزق هالل عبد الواحد72

33.522.517261317.51127.57.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن السيد جالل السيد73

31.522.518.5271719116.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن ايهاب فتحي محمد حسين74

26.51618.52618.519105.57.57إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن باهى كمال حسنين جاد75

3320.519271918118.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن حسين حلمى محمد الصعيدى76

2321.517221617.599.55.57إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن محمد ابراهيم الدسوقى عباس77

27211726.514.5181065.57إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن محمد عبد هللا منصور78

2222.518.521.51619100.57.55.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن محمد على على محمد البسيونى79

342818.5262018.5126.56.58إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن محمد مصطفى محمد الجوهرى80

332719301918.512869إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن محمود مصطفى محمود احمد81

14.517182610.5178655.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن هشام عبد المنعم محمود عبد ربه82

37.53020281919134.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحيم محمد الباز محمد الباز83

242719291614.51157.57إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد العزيز رمضان عبد العزيز رمضان على84

29.5271929.515.515120.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد هللا اشرف الصباحى عبد السالم85

32281929.51920127.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد هللا محمد المتولى محمد عمران86

28.52518.529.518.5181207.57.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عبد الرحمن يوسف يوسف ابراهيم جاد87

282417.528.51716.51155.56.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عصام السيد احمد مصطفى رخا88

31.526.518.529.517191237.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عالء محمد طه السيد89

312418301819121410إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001على احمد ابراهيم مصطفى90

342818.527.517.520125.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001على محمد على ابراهيم على91

2325.516.528.51818111.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001علي مهدى على عباس ابو زيد92

3324.519302018.5126.57.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عماد السعيد بخيت صموئيل جرس93
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3427.518.527.518.5201267.59إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عماد حسن بدير عبد الرازق94

32.5271928.518.518125.55.510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عماد عادل مصطفى محمد مصطفى95

2820.51728.516.519110.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمار السيد عطيه الدرينى96

342418.52918.5171247.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمر ايمن حسنى مصطفى97

3829.519.529.518.5161357.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمر رضا حنيدق حافظ سليمان98

35.525.51927.51617123.589إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمر شريف وحيد محفوظ محمد99

30.52418.529.51820120.5510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمر عادل رزق حسن شادى100

35.527.51927.516.518.512669إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمر عادل على ابو زيد على101

292818.53017.51812369.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمر عبد الرازق محمود عبد الرازق موسى102

24131729.515.5209969إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمر محمد ابراهيم السيد محمد103

16.518.514.5261316.588.568.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمرو خالد محمد بيومى حسن104

3329.518.529.518.52012969.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمرو محمد فريد عباس محمد القصبي105

21.5251728.516.519108.577.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001عمرو مختار مختار على محمد عزام106

19.522.519.52817.51710779إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001فارس ابراهيم عبد العزيز الدرينى ابراهيم يونس107

112719.510.565046إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001فارس احمد محمد عبد الوهاب البرعى108

19.52417.52817.517.5106.547.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001فارس السعيد ابراهيم محمد فريد109

22271729.516.519.5112610إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001فارس عادل محمد ابراهيم حسن110

23.526.517.523.5141410578.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001فيلوباتير عياد عطيه الجندى111

32.52618301620122.569إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001كريم احمد مرسى عبد المطلب عوض112

000000000إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001كريم حازم على عطيه113

10.51410.52011.514.566.567إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001كريم هانى محمد مسعد114

27.5221829.516.519.5113.578.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مؤمن السيد عبد الفتاح احمد جاد115

2518172913.519.5102.569إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مازن ابراهيم الدسوقى ابراهيم شمردال116

27.524.518.529.5192011979.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مازن محمد عبد هللا يوسف كشك117

33.524.5193018.519.5125.5710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد احمد محمد احمد يوسف الحاجه118

2722172816.520110.579.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد احمد محمد الطوخى119

23.501214.51518.56507إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد اشرف فتحى السيد120

1271329.512.517.57475.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد السعيد سعدالدين زاهر121

28.51917.529.51820112.578.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد ايمن محمد محمد البرعى122

28.52517.529162011679.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد تامر محمد على123

3420.5192917.519.512076إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد خالد احمد محمدالدسوقى بلم124

29.521.51929.51719.5116.5710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد خالد محمد الموافى محمد125

25.514.517.529.5171910478إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد سعد احمد الهايشه126

25171827.515.515.510367.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد صالح فتحى على على ابراهيم127

29.519.51828.51620111.578.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد عالءالدين عبد العزيز الدرينى الرفه128

2615172914.520101.578إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد على محمد ابراهيم محمد ابراهيم129

28.517.516.529.517.520109.579إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد فؤاد محمود السيد على130

26.51216.5281618.59969إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد فتحى محمد حسن احمد فرج131

20.521.5173014.517103.566.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد مأمون حسن ابراهيم سيد احمد132

3225.5172913.51911767.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد محسن محمد عبد الفتاح امين133

2915.512.5291419.5100610إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد محمد فاروق محمد حجازى134

33.52718.529.51519.5123.5710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد محمود احمد مأمون احمد135

281917.52812.518.510559.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد محمود جمال عبده عبده اشرف136

33.525.518301619.5123610إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد محمود حلمى ابراهيم عبد الرحيم137

29.5181629.513.519.5106.569.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد محمود محمد على قاسم138

352917.529.5171912877إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد مسعد محمد عبد المجيد139

29.5241729.514.519.5114.559إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد مصطفى احمد على الباز140

20.5161429.510.518.590.568.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد نبيل احمد جوشتى محمد نصر141
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2818.5172813.517.510569.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد هانى محمد ابراهيم الطوخى142

14.5514.523.56.5176458إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد هشام السيد فاضل حجازى143

3626.518.52914.519124.569.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمد ياسر محمد الحسينى محمد الصيرفى144

31.51816.528.51319.5107.569إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمود ايمن محمود السيد عيسى145

15.51815.527141690610إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمود طارق السيد عرفات رخا146

21.516.515.527.51118.59278إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمود طارق محمد الشحات147

2821.5172814.52010979إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمود مجدى عبد الغنى احمد عبد الشافى148

34271828.51718124.578.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمود محمد احمد عطيه عبده على سراج149

31.5261729.516.520120.579إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمود محمد محمود ابراهيم السيد150

32.52618.52917.520123.5510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001محمود هشام محمد ابو ليله151

30.52917.5291717123510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مصطفى احمد مصطفى محمد العجمى152

242418.529.51718.5113410إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مصطفي حسن محمد حسن153

24.515172413.518.59479.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مصطفى زكى محمد محمد بدر154

3028.51828.517.519122.579إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مصطفى محمد الدسوقى محمد الدسوقى155

30291828151812068إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001مصطفى محمد مصطفى محمد الطنطاوى156

دين احمد محمود احمد على الحديدى157 3629.520302020135.559.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001نورال

دين عادل ابراهيم محمد زهران158 26.521.512211311.59456إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001نورال

دين محمد هارون محمود محمد159 35.53018.529.51820131.5710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001نورال

20.524828.59.511.590.557.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001هشام عباس ماهر عباس مصطفى160

3628.51925.518.520127.579إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001هشام محمد ابراهيم السيد ابراهيم161

3829.520302020137.5510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001وائل محمد السيد ابو الوفا سالم162

23161222.51215.585.557.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يامن محمد السيد محمد السودانى163

37.529.52029.52019.5136.5710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوساب ايمن جابر عوض هللا164

27.5241525.511.516103.5710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف اسالم عبد اللطيف يوسف عطيه165

332617.5241517.5115.579.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف حاتم محمد معروف حسن166

3529.519.5301820132710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف محمد السيد الشربينى محمد الدسوقى167

322716.52817.517.512179إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف محمد حجاج محمد نصر168

3127.515.526.512.51711379.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف محمد محمد يوسف خونده169

252113.525.513179878.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف محمود محمد على محمود170

322316.5291518115.5510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف ممدوح نصر ابو المعاطى عبد العال171

31301529.515.52012179.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف نديم عبد السالم اسماعيل172

25.5291628.5813.5107510إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف هانى حنفى حسانين عثمان173

36.5301829.51817132610إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف وائل مصطفى محمدمحمود شرف174

35.527.517.5291717.5126.5710إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يوسف يسري سعد شوقي محمود175

332717.5281519.5120.578.5إدارة غرب المنصورة  001ابن لقمان ع بنين  0001يونس ايمن يونس ابو الفتوح176

25.52815.52716.515.5112.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابانوب اشرف فوزى جورجى عبده فرج177

21.52216.526.514.518.510158إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم احمد السيد الخضر احمد عوض هللا محمد178

20291728.518.51811379.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم احمد محمد احمد سعد179

362919.529.519.520133.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم اشرف محمد حسنى بكر180

363018.52819.52013278إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم السيد السيد ابراهيم على181

34.52919261920127.568إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم عبده ابراهيم مصطفى المرسى182

342916.5291720125.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم عالء الدين منصور يوسف فهمى183

282919.527.517.520121.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم فايز ابراهيم ناجى ابراهيم عابد184

243016.525.51716.5113510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم محمد ابراهيم السعيد زيدان185

1925.517.52816.516106.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم محمد ابراهيم عوض186

35.53019.529.518.516133710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابراهيم ممدوح ابراهيم يوسف فرحات187

322817.5271817122.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ابو زيد محمد ابو زيد الصاوى188

363018291918132510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ابراهيم ابراهيم احمد على خليل189
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273018.52916.518.5121710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ابراهيم عبد العزيز السيد ابراهيم190

30291728.516.519.512159إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد اشرف محمد عبد الرحمن عبد المجيد ابراهيم191

202818.526.517.518.5110.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد الدسوقى محمد محمد على192

34302029.519.518133510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد السعيد محمد السعيد محمد البدرى193

32.5301928.516.517126.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد السيد احمد السيد السيد194

32.527.519.529.519.520128.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد السيد محمد متولى ابراهيم195

33.53019.529.51917.5131.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ايمن السيد شحاته رمضان196

28.52717.527.51718117.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ايمن محمد عبد المنعم احمد197

34.529152518.52012278.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ايهاب احمد حسن سالمه198

3329182717.519124.578إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ايهاب عزت محمد ريشة199

34.5291827.51919.512889إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد تامر السيد محمد نور الدين200

27.527.517.528.5171711889.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد تامر متولى محمد قرون201

37.527.518.528.5181913059.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد جالل معروف احمد202

3728.51928.518.519131.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد حسام احمد ابو الوفا203

37.52816.528.51819128.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد حسام ناجى عبد العظيم السعيد204

34.526182917.513.512569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد حسانين خليل احمد سليمان205

29.523.512.528.513.515107.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد حسانين عبد الغنى محمد ابو عيد206

33.52719.52918.517.5127.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد حسن محمد احمد عثمان207

332920291819129610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد حسن محمد على السيد208

32.52819.529171812689.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد حسين عبد العزيز محمد209

33241925.51819119.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد خالد يحيى محمد ابو سكينة ابو سكينة210

3322.519261916.5119.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ذكى عبد هللا سيد حموده211

372619301711.512959.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد رأفت احمد عطيه الحلو212

3518.519301615.5118.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد رامى محمد محمد فرج213

3523.519291819124.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ربيع عبد الفتاح ابراهيم الدسوقى214

35.526.51929.518.51612978.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد رضا السيد ابراهيم عبد الرحمن215

36302029.52018135.580إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد رفعت ابو اليزيد الدسوقى عبد العزيز216

272318.52818.52011558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد رمضان ابراهيم احمد بدوى217

38.5282029.51918.5135610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد رمضان محمد على الهاكع218

35.525.5192817.519125.5810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد رمضان محمد محمود على219

2926192916.515.5119.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد زينهم ابراهيم محمد النجار220

3528192918.518.5129.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد سامح حسن حسن متولى221

3628.5192717.517.512859إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد سراج سراج الدين على على222

33.5261928.517.519124.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد سعد رجب المكاوى223

33.523.518.520.513.513.5109.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد سعد على حسن عوض224

34.529192819.518.513079إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد شادى القطب عبد الحى على225

3829192919.516134.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد شريف محمد على العشرى226

36281929.51815130.588إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد شكرى عبد المنصف على على خاطر227

39.529.52029.52020138.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد طارق النبوى محمد صالح228

36291930181813259إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد طارق متولى مصطفى البلتاجى229

3327.51926.5191712558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عادل احمد ابراهيم على الرشيدى230

33.52718.5231718.511949.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عادل محمد سيد احمد231

31.52817.52718.514122.56.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عاطف ابراهيم محمد ابو الفتوح232

2928193016181224.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عبد الجواد يوسف عبد الجواد يوسف233

27221416.5141293.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عبد الحكيم ابراهيم على عمار234

26292023.51813.5116.558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عبده السيد السيد العرابى235

30.528.5192616.516120.557.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عثمان جوهر حامد حالوه236

3022.51920.517.518109.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عدنان محمد حسن حسنين237
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33.524.51929.51616.5122.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عصام احمد زيدان محمود238

35291930191813259إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد على عبد الحميد طلحة احمد الصعيدى239

3629193016.515130.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عمرو رأفت نواره240

35.52819.529.51515.5127.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد عوضين عبد الحافظ عوض عبد هللا241

36.528.51828.518.51813079إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد فادى محمد المهدى ابراهيم242

35.528.518.52917.51712959إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد فتحى فتحى اسماعيل النجار243

3628182914.514.5125.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد فتحى مرسى محمد244

3928.519.529.52011136.556إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد ابراهيم محمد صالح245

282714.5221415105.576.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد ابراهيم موسى الجمل246

3527.518.528191712888إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد ابراهيم يوسف الشامية247

33.52218.524.51613114.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد ابو بكر السعيد بدوى248

37.52818.525181912779.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد احمد السيد ابو زيد249

33.5291925.517.518124.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد احمد حسن محمد250

36.530202917.518.5133610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد احمد خليفه ابراهيم251

37.52720292020133.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد احمد محمد الدسوقى252

3528202918.516130.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد السعيد محمد سيد احمد253

37.52920291820133.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد السيد عبد العزيز شعيشع254

362919.53019.52013449إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد السيد عوض255

3728.519.529.518.519.51334.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد امام عمر امام256

34.524.518.524.512.518.5114.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد حسنين الشربينى احمد جاد257

34.52819.526.51919127.578إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد عبد الماجد محمد على258

352819.527.519.519129.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد عبد المنعم الدسوقى الهاللى259

36.527.518.5251813.5125.567إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد محمد المهدى النجار260

3127172913.519117.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد محمود محمود عيطه261

3128.51929.516.519.5124.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد نور الدين فتحى محمد عبد القادر262

3127.5202912.51712067.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمد نور الدين محمد حسن الزينى263

31.52819.5301819.512738إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمود احمد محمد اسماعيل264

39271928.51720130.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمود محمد النبوى السيد موسى265

3419.517.529.517.51611846إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد محمود منصور الباز محمد266

31251829.516.519.512077إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد مختار مختار عبد العظيم عجوه267

33.527182918.519.512645.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد مصطفى احمد الطيب268

31251929.517.51912245.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد مصطفى احمد حسن سالم صيام269

دين محمد عبد الكريم حسن270 33.52718.529181912636.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد نورال

37.5251929.518.520129.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد هشام طلعت محمد الطوار271

36.5251929.518.520128.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد هالل فتحى عبد الفتاح قميحه272

36.52819291519.5127.548إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وائل احمد عبد العزيز273

3026193016.520121.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وائل السيد عبد البديع274

32.525182916.52012147إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وائل حسن حسن عجوه275

3027162916.517.5118.568إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وائل عمر عبد الرحمن خضر276

24.521.51327.512.5189944.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وليد السيد لطفى277

34.526.517.5301519.5123.547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وليد السيد محمد الحسانين278

3324.518.53017.519123.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وليد محمود احمد279

312416.52914.51911546إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد وليد محمود ماهر يوسف280

29.525.5182811191125.53.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002احمد ياسر عبد الرازق محمد281

342817.5301919.5128.538إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادم احمد محمد صالح الدين محمد حسن282

3529173018.520129.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادم اشرف السيد عبد الغنى محمود283

36.527.517.527.516.519125.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادهم ابوبكر بكر الطنطاوى العشه284

37.528183019.519.513336.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادهم اشرف احمد محمد البنهاوى285
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3827.517.5301918132410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادهم على السيد ابوزيد ابو الوفا286

3327.516.5291818.5124310إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادهم محمد فاروق صالح عبد العظيم287

221213211615.58438إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادهم هانى احمد سعد عباس288

30.521.51727.518.514.51152.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ادهم هشام فتحى ابو اليزيد عبد الرحيم289

3225.515.523.513.5191104.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسامه خالد احمد محمد الدميرى290

32.525.51825.51617.5117.547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسامه محمد فتحى لطفى ابراهيم291

3524.517.52916.514.5122.546إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسامه مصطفى عطيه محمد عطيه292

28.52715.517.518.515.510747.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسعد عبد هللا على النقيطى293

36.5281829.51817.51303.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسالم ابراهيم محمد عبد الرحمن محمد294

3525.5182919.51612738إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسالم خالد فؤاد عبده حسين295

38292030201713748.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسالم عبد هللا عبد هللا محمود على296

302917231817.511747إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسالم محمد محمد اسماعيل محمد297

3529.520302020134.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اسالم وليد ابراهيم ابراهيم الشال298

292319251719.51133.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اشرف اسامه كمال زغلول299

ام ابراهيم عبد المجيد االمام300 38282029.51919.5134.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002البراء االم

31.52215242019.5112.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002الحسن حسام محمد محمد عمر301

24.52515.521.52018.5106.557.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002الحسين حسام محمد محمد عمر302

36.52619301620127.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002السعيد عبد العاطى محمود محمود الفول303

302518.524.514.520112.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002السعيد محمد السعيد ابراهيم السعيد304

31.52417.5241318.511058.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002السيد احمد السيد احمد عبد الحميد ابوزيد305

29.5211826.5112010658إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002السيد حسن السيد حسن حماد306

37.527.52029.51619.5130.556.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002السيد سمير السيد عبد المطلب على زاهر307

36.52819.530192013378.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002السيد شريف السيد الخضري308

3421.517.529141711658.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002السيد عبد الرازق صبرى عبد الرازق309

34.526.5183013.520122.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002المغازى رضا السعيد محمد احمد310

36291929.513.51712759.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002امجد هشام عبد السالم اسماعيل الجندى311

312219.526.514.517113.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002امير محمد السيد ابراهيم االمير312

37.53019.530202013759إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اياد احمد ماهر خطاب313

35.53020302020135.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002اياد وائل جمعه المرسى فوده314

3629.520302020135.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ايهاب حمدى عبد الحميد عبد السالم المتولى315

30.52619.51610.518102.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ايهاب خالد احمد احمد موافى316

37.52920302020136.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ايهاب عبد الرؤف السيد عبد الرؤف الحسانين317

34.521.51727.51619.5116.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ايهاب محمد عبد المنعم محمد ابراهيم318

2326.5924121894.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002باسل ابراهيم السيد ابراهيم السيد319

29.52815261020108.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002باسل ايهاب ابراهيم مصطفى قرشم320

35.5292029.5192013358إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002باسل جميل محمد محمد عزب النجار321

363020302020136710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002باسل سعد محمد عوض هللا بدوى322

32101929.51020100.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002باسم عبد الحليم رجب عبد العظيم323

27.5301826.5171611949.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002باسم مصطفى بسيونى محمد مصطفى324

332917.529.5201812969.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002بسام محمد عمر محمد عبد الجواد325

24.527.519.52919.52012089.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002تيام محمد جمال صبرى محمود326

332919.529.519.520130.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حاتم طارق عبد الرحمن السيد يوسف العراقى327

122716.528.51717.510168.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حازم حسام السعيد حمزة السنيطى328

34.529.51828.52020130.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حازم على سمير على حسين329

21221625161810058إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حازم والء الكنانى بيومى محمد330

3928.51928.519.520134.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسام اشرف فوزى جاد السيد331

141810.5147.5136447.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسام مصطفى عزت عبد الفتاح جاويش332

22.5251825.517.518108.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسن احمد السيد فهمى العوضى333
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23.528.51828.52020118.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسن احمد حسن محمد رضوان334

102917.52919.515.510559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسن صابر حسن زكى335

35291930202013369إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسن محمد على مصطفى336

27.52917.529.51919.5122.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسن محمد غانم فايد غانم337

24.524.519.527.5191511549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسن محمد محسن احمد الدمنهورى338

35.53019.5302020135510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسين احمد حسين عبد الهادى دخيل339

292918.524.519.518.5120.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حسين وليد محمد فريد محمد هلول340

21.53016.528.51917115.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حلمى احمد حلمى احمد عبد العاطى341

27291829201912359.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حليم محمد عبد الحليم ابراهيم342

262918.5271920119.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حماده محمود محمد ابراهيم فوده343

273019.528.5202012579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حمدى عمر محمد محمد بدران344

35301730201913279.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002حمزه عبد البارى على الشريف345

12.510.513.519.512206877إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد ابراهيم احمد فهمى محمد المكاوى346

263015.527.51517.511467إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد احمد سعد الدين عبد الحميد347

1927.516.52818.517109.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد احمد طه احمد سالم348

22.525.58.523.515179536.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد احمد محمد المغورى349

22.524102118.5199668إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد احمد يس عبد السالم محمود350

35291729.51820128.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد السيد عبد الرحيم احمد351

3226132817.520116.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد رفعت كمال محمد فوزى العنانى352

25.526.511.525.5191810879إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد رمضان حلمى على الليثى353

2026.5102917.51810369.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد صالح عرفات السيد عقل354

3228.5132918.5171218.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الوهاب355

1925.562616.5179348إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد فوزى محمود فوزى النجار356

36.52919.53020191356.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد محمد صديق احمد احمد امر هللا357

28.527.512.521.519.517.5109.548إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد مسعد عبد المنعم عوض خليل358

27.5281727.519191193.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002خالد مصطفى عبد الحكيم ابراهيم الشعراوى359

30.52915.528.519.5201235.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002راضى عباس عيد عباس حسن360

24.5281327.519.518112.53.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002رامز نبيل على عبد هللا الجمل361

28291329.519.5191193.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002رضا السيد عبد الغنى السعيد الفخرى حسن362

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002رضا سعد عبد العبيدى363

25151628.51920103.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002رضا محمد الحنفى محمد مصطفى364

35191627.518.5191163.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد ابراهيم حامد احمد الكومى365

23.52214.52419191033.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد اسامه محمد عبد العزيز اسماعيل366

33.527152919.519.51245.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد السعيد محمد السعيد يوسف النجار367

33.52816.529.519.5201274.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد السيد احمد محمد على368

373017.5302020134.53.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد السيد مجاهد السيد اسماعيل369

27.5221625.517.519108.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد السيد محمد صبحى محمد370

252915.52713.5201103.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد حسن حسن العدوى371

312616.527.519.520120.53.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد رجب حسان متولى مصطفى372

24201427.516.513.510248إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد صدام عبد السالم عبد المقصود عطيه373

34.5301729.519.514.5130.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد عالء الدين عثمان محمد ابراهيم374

373018.5302020135.54.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد محمد جمال ثابت عثمان375

32.52517.52919201235.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد محمد رمضان محمد الطوار376

33.52518.52820201255.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد محمد عبد السميع سليمان الصعيدى377

38.53020302020138.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد محمد فؤاد فرج مندور378

32291628.51918.5124.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد محمد متولى حسين محمد379

3428162917191243.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد محمد مصطفى عبد المعطى احمد380

3030172420191215.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد منصور عبد الحكيم الشعراوى381
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28261627.517.517.51153.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد هانى احمد احمد ابراهيم382

36.53017.528202013269.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد وليد عبد الحميد عبد العظيم القط383

2328152819191134.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002زياد ياسر عبد العليم عوض هللا384

37.52918.52919.518.5133.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سعد ابراهيم سعد محمد ابو سليمه385

302712.52817.51811548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سعد الراعى السيد على حجازى386

242815.528.517.515.5113.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سالمه السيد سالمه المرغلى المندراوى387

31.5281828.519.520125.588.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سلمان شلبى ابو الخير احمد الشال388

35.530192818.51813179إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سمير محمد سمير محمد ابراهيم النبوى389

27271828.519.51812068.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيد طارق السيد محمد عبد المجيد390

34.528153019.5201274.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيد يسرى سيد محمود عطا هللا391

323015.529.519.519.5126.54.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيف االسالم محمد حسن الشناوى حسب هللا392

33.5291625.520191243.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيف السيد عوض محمد عوض البحيرى393

33291628.51918125.547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيف حمدى محمود ذكى محمد عبده394

30.53016.53020201275.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيف على جالل محمد ابو ريه395

302915.5301919123.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيف محمد ابراهيم محمود ابراهيم396

2428.515.52918.517115.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002سيف محمود سيف اليزل محمود عبد الشافى397

30.5291928.516.518123.54.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002شادى محمد ابراهيم الدسوقى ابو الهدى398

242816.529.5191711748إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002شريف رضا محمد احمد ابو الفضل399

3729.516.52717.511.5127.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002شنوده رءوف رزق هللا سعد ميخائيل400

32.5291928.518.518127.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002صالح رمضان صالح الدين على على401

35.52918.529.51818130.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002صالح عالء ابراهيم عباس معاطى402

37.529.5192919.518134.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002طارق احمد محمد مسعد403

36291928.51918131.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002طارق عالء الدين عبد العليم سالمه فوده404

34.527.52029.52020131.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002طارق ممدوح على احمد محمد زاهر405

31291829.519.51812779إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002طلعت اسامة عبد الفتاح ابو الكمال الجمل406

23.52917.5231614.510957.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002طلعت محمد طلعت محمد النحاس407

28.5131524.511199266إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عادل سامح عادل عبد الغنى شرابى408

3523.517.5281919.512368.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الحميد تامر الشحات عمر409

35.52617.528.52020127.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الحميد محمد حسانين محمد البشوتى410

29.52917.52716.520119.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم عامر411

38.527.52030201913667.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن ابراهيم السيد محمد حامد412

23241722.51418100.550إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن احمد الغريب كامل413

29.527.5152112.519.5105.575إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن احمد حسن سعد رضوان414

28.527.5192917.519.5121.560إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن احمد عبد العظيم متولى415

37.529192318.52012759إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن الدسوقى عبد العزيز المشد416

38.52920302019.5137.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن السيد الحسين السيد نغميش417

3421.5202717.51712077إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن امير محمد احمد االمام418

31.527.518.527.511.519116.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن توفيق حمدى محمد توفيق احمد بدوى419

29.529202918.51812689إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن خالد خلف هللا حسنين420

29.59142416.5169337إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن خالد فؤاد السيد عبده421

32.527.517.523.515.520116.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن رفعت على ابراهيم على422

2119.51627.513.51997.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن صدام عبد السالم عبد المقصود عطيه423

3421.518.5271619.511756.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن طلعت عابدين شبانه424

34.527.52027.51919.5128.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن عادل حسين ابو زيد سليم425

36.5282027.51816.513057.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن عادل فتحى محمد مصطفى426

32131728161410677.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن عصام سيد عبد ربه427

22.527193018.52011750إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن عالء بدر الدين عبد الحميد عماشه428

28.524.51828182011759.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن على ابو الفرج السيد على429
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31.527.518.52918.52012559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن على امام محمد شلبى430

33.526.519.5281820125.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن على فهمى عبد الحميد عبد العال431

32.527.518.52916.520124610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن عماد حمدى عبد العزيز غيث432

28.525.5192915.519.5117.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محسن سعد عبد العال كشك433

282919.5301716123.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد السيد سعد عوض الزينى434

3224.518.529201812458.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد الظريف عطا حسن الزقرد435

3426.52028.519.518128.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد حسن ابراهيم الديب436

30.52820301820126.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد سعد البهنسى االمام437

35271928.519.51812959.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد عبد الرازق محمد حسن438

18261928141610559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد عصام محمد عباس محمد الشافعى439

2325.518.52715.517.5109.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد على شعبان440

31.52819.526.51918124.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد فتحى عبد الحميد الكرداوى441

22.52418.528.516.517.511058.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد محمد عبده سليمان442

21.517.516261418.59567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمد محمود محمد احمد443

21.5612.524.513.519.57868إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمود خليل محمود خليل444

30.526.519.529.51819.512468إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمود عدلى رمضان محمد445

2925.519.529.51718.5120.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن محمود فرج احمد عبد هللا446

26.518.518.53016.51611069.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن مسعد فوزى السيد القديم447

33.524.52030192012779إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن مصطفى حسانين عبد الفتاح448

29272029.517.51712359.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن هادى السيد محمد عطيه449

32.52520291617.5122.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن هشام محمود احمد عويضه450

352818.529.51717.512847.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد الرحمن وليد مرسى طه  مرسى451

3227.518.5261518.511977.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد العزيز محمد ابراهيم ابو الوفا بكر452

37.526.51929.51819.5130.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد القادر محمد عبدة تامر خطاب453

38.5271829.518.518.5131.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا احمد ابو العال محمود ابو العال454

2220.5192816.514.510669.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا احمد اسامه محمد رشاد455

37251828.51818.5126.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا احمد السيد عوض الطحان456

37.529192919.518.513499.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا احمد المتولى ابراهيم محمد النجار457

35.5281928.517.518128.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا احمد عبد هللا محمود ابراهيم458

37291828.519.518132510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا احمد عبد المنعم الجالدى459

28.5221729.5121710958.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا السيد الشحات السعيد عبد الواحد460

38291928.51718.5131.5910إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا امجد فتحى محمد مصطفى461

3829182916.518.5130.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا رفعت وجدى دياب سالم462

392818.5261916.5130.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا صالح محمود غزالى463

38281925.517.518.512879.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا على ماهر الزينى على464

33291928.51716126.578إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا محمد احمد الشربينى مصطفى465

37.528.51924.51819.5127.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا محمد حسنى الكنانى466

36.526.518.52717.519.512689.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا محمد سمير محمود فرغلى467

39291929.51919135.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا محمد عبد هللا العوضى468

362819291919131910إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا محمد مختار الدرينى تويج469

36.526192917.518.512868.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا محمود احمد الصاوى محمود470

24.521.51625.513.515.510158.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا ناصر عبد الحميد المهدى471

2625.51727.51517.511178.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عبد هللا نصر احمد عطيه حسن472

31.528.519261918.5124510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عثمان هشام محمد عثمان المنسى473

26261925.51818.5114.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عفيفى عبد العظيم عفيفى عبد العظيم عبد هللا474

3429192917.518.5128.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عالء اشرف مسعد رزق ابراهيم475

28241929.514.51711569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عالء عبد الناصر محمد كامل رضوان476

36.5241928.518.518.5126.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عالء محمد ابراهيم عبده احمد منصور477
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282618241718.511369إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على احمد على لبيب سليمان478

372819301919.5133710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على احمد محمد محمد حامد الموجى479

29.5231928.5171911779.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على الدسوقى عبد العزيز المشد480

27.5291624.51719.511469.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على السيد قزازى محمد السيد481

2927.517.529.518.517.512259إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على حسام محمد عبد اللطيف خضر482

27261828.518.519.511899إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على سعد رجب المكاوى483

3327.5202919.51712968.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على عبد الغفار يس يونس اسماعيل484

24.52519271718.5112.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على عبد الفتاح على عبد الفتاح احمد485

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على عدى نعمه نعمه486

29271828.51918.5121.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على عصام على محمد ابو ليله487

30261828.51918.5121.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على محمد على عبد الحميد البهلول488

2222.517.52717.519.5106.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002على محمد على موسى ابو الخير489

332919292018.513079.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عماد ضياء الدين مصطفى عبد الحافظ على490

3728.51929.519.518.5133.585.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عماد محمود مخيمر محمد المتولى491

3129192816.517.5123.588إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عماد ممدوح محمد يونس احمد492

332919291819.512886.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمار عمرو حسنين سعد حسنين العراقى493

36291928.519.519.513287إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمار محمد السيد محمد عثمان494

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمار محمد شعبان عبده ابراهيم495

35.528.514.523.517.518.5119.578إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمار ياسر حامد رزق496

3425.519271311.5118.586.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر ابراهيم خليفه عبد القوى عبد الكريم497

29.524.515.5221210.5103.581.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر ابراهيم محمد على اسماعيل498

3228.518251916.5122.586إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر اشرف حسن عبد الرحمن الشربينى499

30281926.51718.5120.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر السيد سمير السيد500

29.52918.5271619.512036إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر جمال وهبه عبد الرحيم تامر501

33.529.518.52819.519.512947إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر جودت عبد الستار على احمد502

28281826.515.51911646.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر حمدى محمد خليل503

3828183019.516.5133.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر رأفت محمد جالل فريد504

37.5291829.51919.513347إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر رفيق عبده عمار عبد السالم505

38292030201613748.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر طارق عمر عمر الخولى506

34.529.51925.52018.5128.557.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر عبد الصمد محمد عبد الصمد ندا507

36.52918.526.52018130.537.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر عبد هللا لطفى السيد احمد508

34.529182616.52012436.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر عبد الناصر احمد فراج حسن509

25.52318241117101.535.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر عثمان محمد النبوى المرسى الصعيدى510

37291828.518.519131510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر على القطب على الزقرد511

36281828.516.519.512748.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر ماهر محمد انور محمد المتولى512

34.5271826.51920125510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد ابراهيم حسن الشريف513

3528.51827.517.518126.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد الحسينى الطوخى514

38.528.5182910.518124.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد شعبان سليم سعيد515

362619291816.512839إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد شمس الدين الشربينى516

3525.519281719.5124.5310إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد عبد الحميد اسماعيل البرهامى517

32.523.5192917.519.5121.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد محمود حسين مرسى518

32261829.51418.5119.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد محمود محمد الجمال519

3829192816.519.5130.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد مختار محمد فياض520

3429192813.519.5123.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر محمد منصور لبيب الزقرد521

34291828.517.520127510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر مدحت توفيق صالح محمد اللحام522

34.52818.5291720127410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر مصطفى احمد محمد شعيب523

36.52819.5302020134610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر مصطفى حسانين عبد الفتاح524

32.52816.52211.519110.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر هشام رأفت بكر الشويحى525
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29.52717.529.51718.5120.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر هشام عبد المعبود عبد هللا البلتاجى526

22.52614.528131910469.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر وائل على توفيق العدوى527

1822182915.517.5102.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر وجدى احمد بكر عشرى528

29.52818301718.5122.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر وليد السيد المرسى الحبيبى529

36281929.52019.5132.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر وليد عامر اسماعيل عامر530

3327.51628.518.519.5123.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر ياسر الدسوقى الدرينى531

30.523.517.529.51917.5120510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمر يوسف السيد يوسف الموجى532

3025.511.53016.519.5113.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو احمد السيد محمد محمد ابو شوشه533

30.5281829.51519121410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو السيد حسين سليمان احمد534

34.527.51929.517.519.512849إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو تامر محمد على الزغبى535

35292029.52019.5133.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو عبد العزيز على محمد البيلى536

272515.5281420109.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو عماد عبد الشافى محمد ابو الوفا537

3125.51428.512.518.5111.5310إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو لبيب محمد لبيب عفيفى538

252516.5271219.5105.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو محسن محمد مصطفى زايد539

3829193019.519135.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو محمد رجاء حامد رزق الخضرى540

25271529.51319109.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو محمد عبد الخالق بدر محمد قاسم541

2627.517.52615.519112.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو محمد علم الدين على الشربينى542

30.52814.528.517.51911939.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو وجدى عبد المنعم ابراهيم543

31.5282029.52018.512939.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002عمرو ياسر عبد الهادى عبد هللا اسماعيل544

29281828.51819.5121.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فؤاد ايهاب احمد على545

372919.527.51719.5130610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس احمد احمد السيد جعفر546

34.5281927.51718.512639.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس احمد رفعت محمد كمال547

31.5291829.51218.512049.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس احمد فرج البيومى متولى548

ا549 26.5251828.511.515109.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس الباشا عبد ربه المتولى ابو ري

33.5281928.513.518122.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس السيد محمد السعيد550

37.527192617.5191277.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس ايهاب ابراهيم الدياسطى551

26.52317.528.516.518.51126.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس سعد حسن سعد العيسوى552

3427.517.52916.517124.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس عامر محمد عرفات553

33.528193015.5191267.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس عبد القادر محمد محمد محمد الغزولى554

34.52818.529.51419124.56.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس محمد عبد الهادى على حسن555

29.52618.529.51020113.578إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس محمد كاظم عبد الحليم الصباغ556

24.5281728.512161107.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس محمود عبد الرازق عرفه على557

3328152711.515.5114.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس ناجى ميخائيل رزق يوسف558

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فارس وليد مختار انور عبد الحميد559

37.527.5173016201287.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فاروق السعيد فاروق جودة560

352817.529.516201267.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فاروق محمود حسنى عوض حسنين المصرى561

35.5271829.514.518.5124.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فتحى السيد فتحى مشالى562

31.527.516.529.51316.511878.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فتحى محمد فتحى عبد هللا عبد الهادى563

30.527.51527.5816108.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فرج احمد فرج حموده الغرباوى564

30.524.5152710.516.5107.557.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002فهد محمود عابدين العراقى ربيع565

32.52818.527.512.51811959إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كامل احمد عرابى جبر566

3529.518.527.514.52012559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كريم بليغ حمدى على الوصيفى567

3526.51827.512201196.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كريم طارق عبد العزيز عرفات568

3229172411.519113.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كريم عاطف خليل احمد سليمان569

3123.51827.511.519111.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كريم محمد حلمى السعيد ابراهيم570

342918.529.514.520125.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كريم مروان محمود على فلفل571

312614.52612.5151104.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كريم وليد المتولى محمد حجازى572

36.52817271918127.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كريم وليد سامى حسن على جبريل573
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2827.51122.514.515.5103.56.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كيرلس محب وهبه مرجان سعد574

31.529.519.527.516.515.5124.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002كيرلس ياسر حليم فهمى575

362918.527.51917.513077إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002لؤى احمد رجب محمد صالح576

23.52014.528.51217.598.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002لؤى وليد واصف امين عبد المنعم577

342815.5291719123.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مؤمن  حسن الشحات حسن محمد578

292616.527.5102010959.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مؤمن محمد حافظ عبد الغنى شحاتة579

29291625918.510889.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مؤمن محمد حسنى محمود580

232416.5289.51910179.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مؤمن محمد محمود ابو المعاطى581

25.5231524.55.51993.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مؤمن محمد محمود رضوان582

26.517.51728.57.516.59757إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مؤمن وليد الحسينى حامد583

332717.527.514181197.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ماجد ياسر عبد المنعم طلبه584

31.52718.529.51819124.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مازن عالء عبد هللا صالح الحديدى585

30.52919.5281719124710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مازن محمد السيد عطيه السيد586

26.525.5172816.519113.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مازن محمد بدوى ابراهيم بدوى587

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مالك محمد احمد ابراهيم نصير588

252120291919114710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مجدى ابراهيم يس ابراهيم عبد السالم589

332919.5302019131.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد ابراهيم حافظ المتولى590

27.524.515.5221218101.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد ابو النصر عباس محمد ابراهيم591

26.5221428.51415.510589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد احمد احمد عبده592

34282029.51519126.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد السعيد احمد المرسى593

312919.52918.5191277.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد السعيد عبده على594

23.524.517.521131999.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد السيد على رزق595

282614.525.5141910879إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد الشحات عمر596

21.51513.5221219847.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد حسانين محمد بيومى597

2419.512.525.514.517.59679.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد حسنين الشربيني احمد جاد598

2727.517.524.51415.5110.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد حسين محمد عبد الهادى599

29.51315.5197.51984.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد عبد الدايم احمد فوزى600

29.52818.5251218113410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد عبد العزيز عرفى601

29.529.519.52418.51612160إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد عبد العظيم متولى602

25.517.515.524.5819.591410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد عبد القادر توفيق محمد603

32291927.51920126.599.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد محمد الدرينى الجزار604

30291924182012069إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد محمد السعيد احمد605

3324.52020.516.517.5114.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد محمد ذكى رشاد محجوب606

242017.516.512179049.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد محمد عبد العال الطنطاوى607

35.5291924.5172012578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد محمد فهمى ابراهيم608

34.5301823.514.518120.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد محمود بدير محمد درويش609

34281716.511.51710768إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد محمود مصطفى الجندى610

30.527.51920.59.519.51075.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد احمد مصطفى كامل عبد الحميد611

34301928.51920130.5810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اسامه ابراهيم على الطوخى612

342918.527.519.519.5128.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اسامه عبد الرءوف احمد محمد613

3029182118201166.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اسامه محمد وهدان السيد يونس614

2622.5171914.519.599710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اشرف احمد محمود سليمان615

32281922.51619.5117.56.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اشرف حمدى محمد البحيرى616

24.5301926.518.519.5118.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اشرف عبد البديع السيد البهنساوى617

33.53019.527.518.5201296.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اشرف وجدى دياب سالم618

35.52818.52717.520126.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد السيد على محمد619

332419.518.511.520106.577إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد السيد محمد السعيد البسيونى620

312017.5201220100.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد السيد محمد صبحى محمد621
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3425.518.523.51619.5117.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد العربى محمد عبد الرازق الجندى622

33.525.51828.516.5201223.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد انور ابراهيم انور الدسوقى623

322218251319.5110410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد اهيم حسن حسن محمد الصادق624

3229202215.520118.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد ايثم عزيز السيد عوض625

30.527202415.52011759إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد ايمن عبد العظيم محمد ابراهيم626

33.52818.52319.520122.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد جالل محمود على احمد627

25.516.51621.51518.594.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد جمال على على العفيفى628

3225.518231514.5113.554.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد حاتم محمد حامد الرحماوى629

332719251419.511859إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد حسام الدرينى محمدعيسى630

3122.519.52613.520112.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد حسان عبد السميع عبد ربه عبد السميع631

22.5251720.514189977إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد حسانين مصطفى حسانين ابراهيم632

2828.51826.516.520117.56.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد حسين عبد القادر شلقامى633

3428.518.522.516.519.51204.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد خالد طه احمد سالمه زين الدين634

32.52216.518.510.5181006.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد خالد عبد البديع الددامونى سيد احمد635

317.51920.51419.59277.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد خالد محمد احمد عبد الجليل636

281918.526.5151810768.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد خالد محمد محمود والى637

352819.52413.52012079.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد خالد مسعد محمد رشاد قاسم638

3627202716.517.5126.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد رأفت عباس ابو العنين محمد639

23.57.51614.56.517.5684.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد رضا عبد اللطيف محمد البهوى640

268.51617.5816.5764.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد رضا فتحى حمودة حسن البدرى641

34.519.519.522.5131810966.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد رضا محمد الدكرورى رزق642

3116.519.52413.516.5104.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد رضا محمد عبد الخالق643

26.51518178.519.58567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد رمضان منصور حجازى644

2811.517188.519.58365.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سالم غازى سالم ابراهيم645

32.526.517.5261419.5116.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سامح ابراهيم بدير عباس646

332719.52818.52012648إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سامح السيد محمد نور الدين647

32.52817.528.51719.5123.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سامح محمد على ابو المعاطى648

30.5288.5251519.510758إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سامى حمدى عباس محمد جابر649

25.526.51725.517.519.511258إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سامى محمد محمد السيد ابو المجد650

2326.58.525.5122095.567إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سرور نجيب اسماعيل ابراهيم651

29.528.515.5271419.5114.556.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سعد محمد على مصطفى652

34.53015.528.518.519.512749إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سليمان عبد الجليل سليمان شلبى653

313011.527.518.520118.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سيد محمد بهيج654

35.53013.529.518.52012739.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد سيف مصطفى عبده655

27.530821.514.519101.547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد شريف رياض مصطفى656

323012.527.51319.511539إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد شريف عباس جاد عباس657

21.528.54.51611.518.58259إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد طارق على ابراهيم عبد السالم658

26.524925.515.520100.539إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عادل المتولى محمد حجازى659

21277.52215.518.59338إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عادل صادق احمد صادق660

363018.529.51617.513039.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عادل محمد محمود يوسف661

3730193019.519.5135.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عامر ابراهيم يوسف عدس662

3130182815.519122.556.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عبد الغنى الدسوقى عبد الغنى سالم663

32.52715.528.515.52011937إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عبد اللطيف عبد اللطيف عبد الرحيم664

35.53018291920131.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عبد هللا عوض السيد فوده665

3329.517.529.519.52012979إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عبد الهادى فتحى عباس ابراهيم666

322716.529.5172012248إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب محمود667

1828925.510.519.59148إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عبده شعبان عبده متولي668

29.53016.529191612459إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عزت السعيد محمد حسن669
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25.5251428.5171511058.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عصام حشمت شيب الحمد مراد670

23.5271428.515.517.5108.538إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عالء الدين طاهر المغازى رجب671

333019.5281916.5129.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عالء الدين فتح هللا نافع فرج672

30271724.51618.5114.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عالء الشربينى محمد رمضان673

2827.51626.5161811436.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عالء سليمان محمد674

343018.529.5201813248.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد على اسماعيل على على عبد الرحمن675

35.2291929.52017132.759.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد على محمد ابراهيم محمد676

29.53016.52817.518.5121.537.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد على محمد على عبد الرحمن677

22.528.51127.51417.5103.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد عمرو حسنين الشربيني احمد جاد678

312714281718.511748.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد فؤاد اسماعيل ابراهيم حراز679

272413.526.513.519.5104.536.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد فتحى عبد الفتاح سيد حسن680

31.524.516.52615.518.511446إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد فتحى فتحى الذكى عيد شادى681

302817.52719.519.512257.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد مجدى عوض عبد الشافى682

2727.51727.51919.511849إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد مجدى محمد عباس683

3027.51827.5202012349إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محروس رزق المرسى رزق684

22.528.515.5241920109.548إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمد الدسوقى ابراهيم الدسوقى الجميعى685

36.52918302020133.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمد صالح المندوه السيد686

32.530182819.519.5128510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمود احمد السعيد ابو العال687

31.530162619.519.512358إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمود السيد ابراهيم محمد688

332713251719.511546إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمود حنفى محمود ابو النجا689

33.529.517.5291619.5125.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمود عبد العليم حسنى احمد690

27.523.515.52615.514.510847إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمود عبد الموجود عبد الحميد691

32.526153017.519.512148إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمود محمد محمد حسن692

34301528.51819.5125.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد محمود محمود عبد العزيز عشيش693

3227172918.519.5123.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد مسعد محمد امام احمد694

3329193019.519.5130.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد مصطفى سعد مصطفى خليل695

30.52315.5281819.511559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد مصطفى محمد عبد العال احمد696

2723122415.518.5101.555.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد مصطفى محمود لطفى ابراهيم697

34.5261529.517.520122.547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد مصطفى مصطفى محمد عامر698

29.519.515.526.5141710547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد نيازى منير الشربينى السرجانى699

23241228.517.519.510547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هانى محمد احمد محمد زيدان700

27.523.5162716.517.5110.535.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هانى محمد االسمر على حسن701

352617.528.515.519.5122.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هانى محمد فوزى احمد الشيخ702

35281926.51919.5127.538.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هشام ابراهيم على غنيم703

26.52413.5271818.510956.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هشام عبد المنعم ابو المكارم الجالد704

31.526.514.52916.51811856.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هشام محمد شعالن705

38.527.52029.518.518.513469.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هشام محمد يونس706

3727202819.519.5131.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هالل احمد السيد احمد707

37.524.518271614.512378.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد هيثم مصطفى خليل فرج هللا708

32261821.515.514.511358.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد وليد احمد ابو عمر709

30.526.51824.512.514.511258.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد وليد النحاس عبد العظيم710

3428.518241718.5121.566إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد وليد صبرى محمد سالم711

3226.517251915.5119.564.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد وليد عبد الحى محمد محمد712

39292029.52019.5137.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد وليد محمد عبد الحى احمد713

27.527.5181713.516103.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد وليد يسرى عبد اللطيف714

34.5271725.517.516121.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد ياسر عبد القادر المسيرى715

32.526.518.527.518.519.5123.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد ياسر عبد المنعم احمدعبيه716

372820302019.5135810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد يحى ذكريا فتوح ابراهيم717
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3218.519.526.51018.5106.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمد يحى زكريا محمد ابراهيم718

23261628161210933.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود احمد فوزى محمد السعيد719

3120.511.56.512.514.58234إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود احمد محمود موافى720

3324.517.524.517.518.511758إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود اشرف حسنى اللقانى721

2822.51625.5131710536إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود ايهاب احمد حسن سالمه722

2122.51628.510.51298.552إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود بدر زكى بدر محمد الحنونى723

25.521.519.52513.515.510556.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود حسن ابراهيم عبد الرازق724

29251828.514.51711555.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود خالد محمود احمد محمود725

15.513182671879.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود خيرى عبده ابراهيم احمد726

20.525.517289.519.5100.546إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود رضا محمد محمد محمد سليمان727

35.528202817.519.512969.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود سامح عبد السالم مصطفى728

35.528202713.519.5124610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود سعد عبد الرحيم ابو المجد729

30.52917.52614.517.5117.5310إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود سمير كالوى فتوح730

31.523.51825.51518.5113.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود سمير محمد الشحات ابراهيم االتربى731

19.52517.521.513.5119737إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود صدقى محمود صالح732

23.52916.528.518.51611639إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود عادل سعد هالل السيد733

29.52518.527.515.518.511649.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود عبد الهادى المحمدى عبد الهادى سالمه734

26.529202716.513.511947.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود عيسى محمد عيسى السماحى735

29.52818261815119.539إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود فتحى سمير على على736

192818261517.510639إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود كريم عطا هللا اسماعيل737

2827.518.523111610839.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود لطفى محمد خليل احمد738

29.52618.526.510.516.511139.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود محمد رمضان محمد عبد العزيز سالم739

352818.5281819127.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود محمد فريد اسماعيل محمد740

3028192817.519.5122.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود محمد محمد حسن على741

2524.518.5271215.510739.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود مصطفى محمد السعيد شلبى742

28.527.518.5251614.5115.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002محمود ياسر محمود احمد حسنين743

31.52920261517121.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مروان ابراهيم محمد صبرى ابراهيم محمد744

30.5282021.51117.511158.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى احمد انور الحنفي صالح745

222218.5231519.5100.540إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى اكرم فتحى عبد السالم احمد746

1819.51525.51313.59148إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى جابر عبد السالم محمود عبيد747

32.52819.530201713059.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى زينهم مصطفى سند يوسف748

292919.529.516.516.5123.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى طه يوسف محمد عليان749

352920291818.513178.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى عادل محمود زيدان عطا اللة750

1620.518.52810.519.593.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى عبد هللا عبد هللا سليمان يوسف751

23.524.514.524.51418101810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى على عنتر على يوسف752

2927.520251518116.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى على محمد على ابوورده753

26.523.51827.513.5181095.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى عماد حمدى عبد العزيز الشافعى754

2828.5202814.51711957إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى فاضل مصطفى احمد755

30.5282029.518.520126.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى محمد رزق مصطفى ابو العز756

17282028.516.519.51104.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى محمد مصطفى احمد شبانه757

3428.52029.51619.51286.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى محمد مصطفى عبد المجيد الخيارى758

3328202915.520125.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى هشام مصطفى صقر حسين759

262017.52711.5201023.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مصطفى هشام مصطفى يسرى على مصطفى760

30.5281829.513.520119.54.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002معاذ حازم عبد العاطى عبد السالم سالمه761

25.5232027.51418.511058إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002معاذ على السيد بدير762

35.5292028.5182013187إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002معاذ محمد عبد الغفار عبد الغفار عبد الغنى763

322820291719.512689إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002معاذ محمد محمود عبد الغنى عبد الغنى764

29.5282028.5142012088.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002معاذ منير عبد السميع مأمون على765
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35.529.5192920201333.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002معتز فؤاد اسماعيل ابراهيم حراز766

35.52919.528.52020132.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002معتز مجدى رمضان صالح رمضان767

32.5252026.5172012148إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ممدوح وليد رمضان الموافى الموافى768

3930202919.520137.587.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مهند اسماعيل يحيى ابراهيم اسماعيل769

37302029.519.5201367.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مهند جهاد جبر محمد جبر770

35.53020291820132.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مهند خالد خلف قبيصى771

37.527.52026.519.51913133إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مهند كامل مصطفى محمد عبد ربه772

36.529.5202819.520133.54.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مهند محمد جمعه السيد عبده773

37.52917241719.5124.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002مهند محمد فاروق الزيات774

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002موفق زياد موفق ابو كيف775

35.53020251820128.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نضال وائل قاسم صالح محمد اللحام776

37.529193019.51813575.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور احمد فاروق محسب الفخرانى777

36.53019.529.52019135.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور الدين احمد جابر نور الدين محمد778

3328.519.529.519.519.513058.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور الدين اشرف عبد الهادى مصطفى محمد779

30.527.51626.517.517.511879.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور الدين رضا ابراهيم احمد مجاهد780

3125.51526.51919.51175.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور الدين محمد حامد عبد الوهاب عياد781

25.526.515.5251820110.53.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور الدين محمد سمير ذكى توفيق العجمى782

30.529172417.518.511836إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور الدين محمد فاروق نبيه محمد عمر783

26301923.51618.5114.55.54.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور الدين محمد مصطفى محمود784

333019.525.518201265.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور المعتز باهلل السيد عز الدين مصطفى785

25.521.516271117.510138.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002نور نجاح حسان اليمانى ابو المعاطى786

27.529.516.5281619.5117.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002هادى يسرى ظهران شرف شرف787

34.53019.53019.517.5133.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002هانى رمزى الباز ابراهيم الباز788

32.52918.52918201276.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002هشام احمد عبد العزيز عبد المقصود حمودة789

26.523.51825.512.5181065.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002هالل السيد عبد المعطى الششتاوى790

3329.519.53018.519130.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002وليد احمد شفيق محمد غانم791

34.53019.53018.519.5132.53.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002ياسين وليد السيد السيد الجزار792

2922.514171115.593.526.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يحى احمد عبد الجواد الشحات الشيخ793

34.528.518251716.51233.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يحيى اشرف محمد عيسى السماحى794

35.527.519.5281819128.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يحيى السعيد السيد السعيد محمد795

3329.519.528.517.516.51284.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يحيى عادل محمد احمد سعد796

30.527.519.527.519.518124.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يحيى مجدى رضا محمد محمد حسن797

2724.51525.514.518.5106.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يسرى ايهاب احمد حسن سالمه798

312414.5271319109.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ابراهيم ابو مسلم محمود جاد799

3325202818.520124.54.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ابراهيم السيد ابراهيم المكاوى800

32.52317.53018.516.5121.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ابراهيم السيد احمد وهبه801

23.51514.52511.516.589.57.54.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ابراهيم طه توفيق على الطوخى802

3128152819161215.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ابراهيم محمد محمد السيد803

19241425.511.517.5945.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد احمد محمد دويدار804

28.529142814.51911458.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد السيد احمد محمد على  الكنانى805

352816.528.51919.51277.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد السيد فرغلى806

30.520.51227.515.519.51067.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد رجب راوى قاسم807

37.52918.528.51918.5132.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد محمد ابو النصر808

36.52517.52716.519.5122.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد محمد صالح الدين يس يونس809

35.530182716.517.51275.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد محمد على دره810

28.521.516.527.514.519.5108.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد محمد محمد الخولى811

34.53016.53017201285.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف احمد يوسف حافظ غنيم812

33.527152916.519.51217.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف اسامه حسين محمد813

Page 17



Term1

31.530172619.519.51247.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف اشرف احمد حلمى زكريا حجى814

352417281819.51225.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف اشرف ناجى فؤاد فانوس815

302715.52816.5191175.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف الحسينى محمد محمد حسين اسماعيل816

35.527.518281517.51245.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف السيد عبد العاطى منصور احمد817

312215.5261515.5109.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف السيد محمد فراج حسن818

322516.52914.5201177.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ايهاب محمد سند كشك819

31.521.51228.51619109.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف تامر المحمدى حافظ820

29261924.518.51811789.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف تامر عبد الحليم حسن عبد الحليم821

36.528.5193019.520133.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف حسن صباحى عبد الجواد يوسف822

36.52919241520123.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف حسن عبد الحميد سعد الدين الحسانين823

33.527.516.5261418117.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف خالد فاروق جودة824

24.511.53.526.5617.57257.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف خالد محمد عبد العزيز سنبل825

3428.51529.517.518124.57.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف خالد محمد عثمان محمد النجار826

35.529.51629.51918129.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف رضا محمد عبد الهادى827

2827142816161137.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف رمضان محمد محمد مصطفى828

37.5291529.51819.512978.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف سامح عبد العزيز حسين المليجى829

30.522.5132813.519.5107.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف سامى نصر ابوسبع عبد الكريم830

31271529.51919.5121.557.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف سعد بيومى محمد الغيرانى831

3129.516.529.518.5181257.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف سعيد محمد احمد خفاجه832

1415.510.523.51116.574.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف سمير سعد عبد العال الحجر833

27221328.51620106.578إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف سمير عبد العزيز محمد المصرى834

3830162919.520132.57.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف صالح السيد عباس محمد835

383018302019.51367.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف طارق عبد القادر محمد عبد القادر836

38.53019.53020201387.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عادل المغازى السعيد الجمال837

35.52916.527.51720125.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عادل صابر محمود وهبه838

3830193018.520135.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عبد الحميد رمضان محمد الدسوقى839

29.52317261618.5111.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عبد هللا ابراهيم محمد السيد عزام840

36281930192013279إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عبد هللا عبد هللا عبد هللا سالم841

35.530172919.5201317.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عبد الهادى محمد حامد ابراهيم842

3330152616.518120.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عمر احمد احمد البلتاجى843

30281528.515.5181177.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف عمرو لطفى عبد الحليم الحداد844

352915.53017.5181277.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ماهر ابراهيم حسانين ابو طالب845

30.526.51328.51317111.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد ابراهيم عبد العزيز حسن846

32.530152916.5191237.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد احمد اسماعيل ابو العينين847

32.528.518.52816.519.51246.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد احمد عبد العظيم ابو الخير848

3329.514.529.517.52012469إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد توفيق احمد سيد احمد سليم849

30.526.514.529.513.519.5114.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد حسن عوض بشير850

21201427.5151997.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد سيد قرنى851

3428.5152913.518.512078.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد شعبان فهمى شطا852

31199.5281118.598.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد صبحى على الشربينى853

292615.527.51519.511378.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد عباده السيد محمد امين854

27.522.51429.51218.5105.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد عبد هللا هاشم يونس855

29.52813.52851710459إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد عبد النبى زويد حسن856

272216.5261019101.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد عبده السعيد محمد سالم857

3128.51728.51816.512369إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد على الششتاوى على858

28.526.5162811.514.5110.568إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد على متولى ابراهيم859

28191625.51317.5101.578إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد فتحى محمد عطيه النجار860

332718.5291719124.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد محمد عبد الواحد الغريب861
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30.527.518.529.515.518121.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد محمد فؤاد862

27.527.514.52814.518.511256.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد محمد فايز عبد العظيم الهوارى863

292617.528.517.519.5118.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد نجم نجم زاهر864

2423162616.519105.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمد يوسف محمد حسين865

21131524.514.516.58847.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف محمود حماده محمد الشناوى866

2621.515.527161910659إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف مصباح عبد المجيد محمد الجمل867

30.527.51528.51819.5119.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ممدوح احمد عبد الحميد الغندور868

30.525.5172917.518119.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف نادر يوسف عبد المالك عطيه869

31.524.5122915.515.5112.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف هشام مصطفى يسرى على مصطفى870

362713.5291715.5122.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف وائل حسن حسن ابو يوسف871

352612.52917.515.512049.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف وليد مسعد احمد محمد حجازى872

3729.514.5291619126610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف ياسر محسن احمد الدمنهورى873

31.52612.529.51819.5117.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال سليم ع بنين  0002يوسف يحى ابراهيم مرسى موسى عماره874

3227.5172918.517.512458إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003ابراهيم ياسر احمد احمد عمران875

19.511521.5611.56347.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003احمد اشرف محمد ابراهيم علم الدين876

2826928.5917100.549إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003احمد شهبور حكيم محمد رزق877

29.52310.5281519.510668.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003احمد شوقى صادق احمد سليمان878

31.526132916.519.5116710إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003احمد فؤاد حسين محمود الحنفى879

23.52228.513.53847إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003ادهم السيد بدير احمد العزاوى880

26271327.516.51711069.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003اسامه محمد رفعت عبد هللا على881

161182516.517.576.535إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003اسالم محمد عبد المنعم ابراهيم  مجاهد882

20171024.591980.547إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003اشرف عبد الحميد محمد عطيه خطاب883

2512.5926.51216.58548.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003السعيد العربى يوسف ابو العز884

19.575.5217146045.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003السيد عبد العظيم السيد عبد العظيم885

1596.521.58.51560.534.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003ايمن ياسر السيد محمد غازى886

2146.524.56.51462.535.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003حسن وائل حسن وهبه على الشال887

2219.51018.58.51878.534.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003رضا محمد رضا عبد العزيز على السيد888

2416.5142511.517.59148.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003زهران وليد رزق اللة عبد التواب حسن زهران889

252416.52410.51510049إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003زياد اسماعيل عبد الحافظ احمد ذكى890

14125.521.55.51058.537إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003سعد عبد الـله سيد احمد جاد عبيدو891

19.52810.5181014.58633.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003سيف الدين احمد محمد عبد العزيز عبد هللا892

158.58.517.59.510.55948إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003شادى جمال روشيل حسن عبد الرحمن893

1410.510.52010.515.565.566.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الرحمن احمد حسن السيد حسن894

20.51110211316.575.547.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الرحمن اشرف محمد عطيه خطاب895

20.510.5132212197856.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الرحمن السيد محى السعيد على طرابيه896

11.516.56.51310.5105846.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الرحمن محمد السيد ابراهيم897

2026112215189449.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الرحمن مصطفى عبد الحى مصطفى الدماطى898

28.51413.52115129278.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الغنى ادهم عبد الغنى عبد الخالق عبدالـله899

211513.51913.538238.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد هللا احمد طاهر صادق900

3027.514.52715.515114.568.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الرحمن حمدى السيد السيد شلبى901

24.59.51221.51014.577.547إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عبد الرحمن محمد احمد محمد المندراوى902

24.52615.525.512.51610478إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عالء السيد محمد عوض ابراهيم ابو العال903

15.512.510196.513.563.537.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003على ابراهيم على محمد ابوموسى904

2124.513.52613.516.598.557.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003على خميس ابراهيم عبد الشفيع رسالن905

25.527.51525121510558إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003على هشام على عثمان على الصعيدى906

4.58.510.5159847.537.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عمر السيد عمر بكر عثمان907

15.55.513.518.51110.564410إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عمر محمد محمود احمد محمد سعد908

333015.529.5202012858إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003عمرو شريف حسن حسن909
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323016.529.518.519.5126.557.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003غازى عباس السيد احمد السيد عبد العال910

22201325.511.5189236.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003فارس محمد زينهم عبد المجيد الجزار911

2426.51227.5121810266.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003فارس محمد فاروق محمد على الغندور912

2119.511.527.59.5128946.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003فارس محمد محسوب محمد عبد السالم913

161511.528.5511.57675إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003فارس محمد محمد ذكى عبد العزيز914

12.51692079.564.574.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003فاروق احمد عبد الباقى ابراهيم محمد915

9.57822.57.511.554.537إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003فتحى عبد الحميد فتحى عبد الحميد احمد916

19.52111.526.571185.546.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003فتحى محمد محمد على الجندى917

28.5251325712.598.568إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003كريم مجدى الكنانى محمد فهمى918

20.516.5152210.51884.566.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003كريم مصطفى السيد احمد داود919

22.525.515.52814.516.510676إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003لؤى محمد فاروق محمد صالح حسن920

17.51616.520.5151385.536إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد احمد فاروق محمد الجميل921

37.529.51728.51919.5131.539.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد احمد محمد احمد عباس922

7118.5245.514.55633.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد احمد محمود السيد السنفاوى923

25.52518.52516.519110.546.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد اشرف سمير محمد فرج924

2023.514271218.596.579.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد السيد السيد محمد سيف925

1519.512.5256.513.578.556.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد السيد محمد متولى عالم926

18.519.511.525.510158529.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد القناوى مطاوع القناوى ابراهيم927

8.5129.522.56.5105935.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد ايمن يوسف متولى احمد سالم928

8.58.59235.513.554.527.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد حسن كامل ابراهيم حسن929

23211727.51318.5101.558.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد حسن يوسف ابو العز الحقل930

24.5291528.5141911158.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد محمد جالل انور سليمان931

151714271116.58448.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد محمد حسن احمد على الدسوقى932

19.52015.525.511.5169259إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد محمد حسين عباس شادى933

11.5714.51757.55526.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد محمود محمد ابراهيم934

0.51312.51639.54553.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمد هاشم السيد محمد احمد935

26.526.516.518.511.516.599.537إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003محمود محمد محمود عبد المقصود936

81012132.512.545.526إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى937

1681518.561763.538.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003نور هشام ابراهيم محمد ابراهيم938

1917.51425.59.51585.547.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003وليد ايمن السعيد حسن حسين939

202414.528.511.515.598.558إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003يوسف ابراهيم مسعد احمد فوزى940

6.516.59.519.5813.56048إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003يوسف عبد الـله سيد احمد جاد عبيدو941

21.528.516.525.51213.510459.5إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003يوسف عالء السيد محمد عبد العال942

16.524.516.524.510.51292.548إدارة غرب المنصورة  001الجالء االعدادية بنين  0003يوسف محمد على ابراهيم حسن943

15.5811.5181165487.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ابتسام مصطفى عبد الرحمن عبد هللا944

31.5121625.50.51985.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004احالم سالمه حسن سعد العيسوى945

28.5171526.52.51689.539.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004احالم طارق محمود رمضان946

313019.5281916.5127.586.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اروى السعيد محمد عبدة عوض947

34.53019.5301917.513388إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اروى عوض احمد عوض السيد948

253017.517.5121810273إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اروى ناصر السيد عبد المطلب مندور949

32.52919.52719.519.5127.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء اسامه عبد القادر عبد السالم950

33.5292029.5192013159.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء البكرى عبد المولى مجاهد عيسى951

31.524.51919.513.519.510858إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء السيد صباحى عبد الجواد يوسف952

36292029.519.519.513459إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء السيد فتحى السيد سليمان953

3728.5203019.52013559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء حسين رجب على عبد العال954

292217.528.52.519.599.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء خالد ابراهيم عبد الحميد العوضى955

38.526.52029.519.52013456.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء خالد على السيد عوض956

35.528.52028151912769.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء عادل محمد بدر منصور957
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272617.52916.515.511646إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء عصام محمد احمد محمد موسي958

26.52411.5268.52096.564.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء محمود على عبد العزيز حسن959

3329203018.520130.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء مسعد السيد السيد عبد الصمد960

34.52920301219125.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء ممدوح محمد ابراهيم عرفان961

35292029.519.51913378.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسراء ياسر السيد معروف زيدان هيكل962

32.52618.529.517.518.512488إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسماء السيد احمد المرسى على963

36.5292029.5202013579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسماء محمد ابو الخير محمد صالح964

2926.51427.5162011389.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اسماء محمد محمود على احمد965

3227.5182617.51912179.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اشراقه محمد شحاتة محمود عيد966

30.5271826.515.520117.587.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اشرقت السيد عبد الـلـه عمر الزكى967

39.529.52029.52020138.586.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اشرقت عبد اللطيف متولى عبد اللطيف مصطفى968

282315231416.510378.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اصاله محمد حسن مصطفى محمد حليوه969

33.52820281717126.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء ابراهيم محمد ابراهيم السيد شوره970

3328202819.520128.579إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء ابراهيم محمد عبد الجواد971

37292028.519.519134710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء اشرف عبد الرحمن عوض جاد الـلـه972

3128.5202619.516.512569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء جمال محمد حامد غازى973

37292028.51918133.589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء حماده يوسف المنسى974

2623.58.5146147857.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء حمدى بدير عباس جابر975

3529.519.528.51714.5129.588إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء رضوان السيد عبد الوهاب سعد976

27261621.511.51910259إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء سامح فكرى عبد الحق عبد الرازق977

2124.515.519.5121992.558.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء عبده عبده محمد توفيق978

2826926.51120100.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء عالء الدين احمد محمود الحطيبى979

302913.525.5131811147.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء فتحى صالح محرز عبد الحميد980

34.52818.527.517.52012679إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء محمد عبد العظيم ابونيل الدسوقى981

23291224.571595.578إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء محمد على محمد شيخون982

20.52810.524.57.5199168إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء محمد يوسف على على ابو سالم983

3027.518.527.515.52011978.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004االء ياسر ابراهيم محمد البشالوى984

18.59.51515.5317.561.557.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004السيده حسين فتحى جودة السمان985

302218.522.517.516.5110.546إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004الهام احمد محمد احمد سراج الدين986

30.528.52029.51720125.5410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امال رؤال محسن السيد حسن الدولتلى987

282518.521.510.517.5103.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امال محمد رمضان ابو المعاطي988

23.5231623.58.519.594.568.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امال محمد محمد التهامى مرعى989

272919309.519114.568.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امل ايمن سمير حسن محمد عبد الرحمن990

26.52919.525.51520115.568إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امل يوسف محمد فوزى يوسف االمام991

36302030202013678.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امنيه احمد السيد المياح992

33.529.52030192013279.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امنيه اشرف محمود محسن عبد الفتاح993

28.527.5142381910178.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امنيه امير حسن عبد الكريم المرسى ميدان994

2822.512.5246199358.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امنيه محمد عبد الفتاح محمد محمد عبده995

36252028.51619125.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اميره السيد حسن ابراهيم الصعيدى996

34291927.51818127.539.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اميره السيد محمود احمد997

3728.5203019.52013579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اميره ايمن عبد العزيز حسن على998

3629203019.519134.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اميره زكريا محى الدين ابو العينين احمد999

34.528.5203019.520132.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اميره محمد احمد محمد عبد النبى1000

3529.51827.518.518128.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اميره محمد محمود شقير1001

000000000إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004امينه عبد الحافظ عبد الفتاح حسن1002

27.53017291718120.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004انجى اسامة ابراهيم على عثمان1003

28.5251628.51616.511458.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004انجى عاطف محروس ينى بولس1004

373020302019137710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004انجى وليد محمد جمعه احمد1005
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23.516161414.515.58434إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اهداء حلمى السعيد محمد االلفى1006

31.5271729.5161712156.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايات اشرف احمد الشربينى فضل1007

31.52817.529141812057.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اية عادل علي علي بسيوني1008

33.5301829.5152012658.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004اية محمد ابراهيم محمد غازي1009

36.53018.529.51716131.558.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايثار ممدوح عرفة عبده ابراهيم1010

33.52918.53015.519126.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان ابراهيم ابراهيم يوسف عابد1011

3529193018.519.5131.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان العباسى السيد ابراهيم العباسى1012

30.529.5203015.514.5125.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان ايمن ابراهيم خليل غازى1013

35.530203019.519.5135710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان ثروت مطاوع عبد الحميد على1014

35.53017.53018.518.5131.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان حسنى محمد سيد احمد البهوتى1015

3627.51929.518.519.5130.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان حلمى عبد التواب حسن زهران1016

36.529.5193018.519.5133.5410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان خليل مصطفى خليل فرج هللا1017

3630193017.518132.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان محمد المتولى عبد الرازق عوض1018

353016.528.514.517.5124.549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان محمد جمال الدين محمد الجبالى1019

37.53018.529.51818.5133.539إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان محمد حامد محمد عطيه1020

30.522.51829.512.517.511358إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان محمد محمد رزق ابراهيم1021

36.5291829.519.520132.57.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان محمد مرسى محمد عماره1022

393017.529.5201913669.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان ناصر محمود العزب1023

36.52919.530201913579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان وائل السعيد محمد السعيد1024

35292029.517.516.513179.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايمان وليد صالح الدين محمد العشماوي1025

3020.516.529.513.518.51107.55إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايناس ابراهيم كمال الدين على الزينى1026

3727182915.516126.54.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه ابراهيم السعيد عبد الهادى1027

282516.5291615.5114.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه ابراهيم ربيع السيد فرج1028

35.53018.529.52016133.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه حسام محمد زكى هالل1029

33301828.518.5161287.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه حسنى محمد سيد احمد البهوتى1030

24141128.58.513865.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه خالد حسن منصور ابراهيم1031

29.527.516.528.514.510116.56.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه سعد مصطفى عبد الغفار البشبيشى1032

30.526.518.526.5171511979إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه سعيد صالح مصطفى محمد شحاته1033

2626.515.525.516.513.51107.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه صالح طه طه على شامه1034

30.525.515.529.514911578إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه صالح محمود المندوه1035

34.52618.526.515.512.512166.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه عاطف محمد سالم1036

2924.5182715.5161147.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه على احمد محمود صالح1037

16.51415.5257.51178.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه عيد قطب عبد المقصود1038

27.524.516.528.5151011269إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه فؤاد فؤاد المتولى الرفاعى1039

31.52916.529171512389إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه محمد احمد السيد سيد احمد1040

362916.5281615.5125.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه محمد السيد احمد المكاوى1041

292919.528.52019.512689.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه محمد حلمى صادق حامد1042

3528.516.526.516.516.51238.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه محمد عبد الجواد عبد العزيز ابراهيم1043

32251926.51417.5116.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه محمد فاروق احمد شعيب1044

3627.51826.516.519124.557إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه وائل علي محمد على جاب هللا1045

27.52717.52514.516.5111.588إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه وليد الدياسطى محمد مصطفى1046

302713.529.5111311158.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ايه يسن محمد بدير يسن1047

31.527.519.528.51715.51248.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسملة حمادة عبد العزيز عبد العزيز اسماعيل1048

32.52516.528.518.51312158.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله احمد اسامه محمد رشاد مسعود1049

393020302018.51398.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله احمد حسين محمد البدرى1050

32271927.51916.5124.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله احمد صديق حسانين زيدان1051

34301927.51918129.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله السيد حلمى محمد خليفه1052

34.5291826.51916.5127510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله الغريب حسن ابراهيم الديب1053
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35.5301829.5201613367.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله ايمن رمزى جاد ابو باشا1054

35.52117301716120.589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله تامر حسن طلعت محمد حسن الساعي1055

37.5301729.518.516.5132.57.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله تامر طلعت البادى النقيطى1056

36.5302029.519161357.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله جمال حسن السعيد حسن الفخرى1057

36.5302029.5201713678.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله سعد سعيد على السقا1058

323018.5251616121.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله عادل رمضان الموافى الموافى1059

2823.517241517107.556.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله عادل فوزى ابراهيم1060

3530192917201305.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله عبد العاطى حشمت شبت الحمد1061

3329.520292019131.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله عصام على على عبد هللا1062

36.5301929.519.514.5134.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله عصام محمد فوزي على سليمان1063

36292028.52018.5133.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله عصمت مصطفي السيد العويلي1064

32.53019.528.51919.5129.57.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله مجدى على عبد العزيز حسن1065

31.528.519.52917.51512659إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله مجدي فراج محمد رضوان الطوار1066

32281728.519.5171254.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محسن عبد هللا محمد عبد هللا1067

353019.5302018134.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد الجنيدى على ابراهيم1068

37302028.519.5131357.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد السيد على الباز1069

2626.5162816.512113510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد السيد محمد رجب1070

343019.528.52016.51324.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد بدوى محمد بدوى1071

32.530203019.519132510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد طه محمد طه عامر1072

33.53020301920132.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد على ابراهيم احمد المحالوى1073

3429.515.530181412759.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد محمد ابراهيم البيومى1074

3429193017.515.5129.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد محمد حسن على1075

35.530193017.519.5132510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمد مسعد محمد جانو1076

3228182916.518.5123.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله محمود محمد النبوى السيد موسى1077

323015.5301613123.549.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله مصطفى السيد سرور محمد1078

34.52717.5301510.51244.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله مصطفى محمد مصطفى الجوهرى1079

23.522.57.522101185.568إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله منصور سعد عبد القادر احمد الجندى1080

34.53016.526.516.514.512448.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله ناصر جابر طه1081

333019.5301819130.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله هشام السعيد مصطفى حسن1082

363019.53017.515.513359إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمله وائل محمد عبد الحميد خضر1083

38.53019.53019.512137.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمه عبد الناصر المتولى المهدى1084

36.53019302013.5135.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسمه محمد علي علي النقيطى1085

34.5301829.518.512130.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت احمد عيد محمد السعيد1086

34.53019.53019.518133.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت جمال عوض السيد العطار1087

32.5301829.518.515.5128.558إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت حسين محمد عطيه شلبى1088

333018301915.5130510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت رضا متولى صادق شادى1089

3028.51327.51512.511458.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت سامى عبده ابراهيم احمد1090

39.52920301919137.57.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت عادل محمد السعيد االمير القاضى1091

36.53019.529.51818133.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت عماد محمد حسنى المرسى1092

37.530192916.517.5132810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت عمرو محسن محمد يونس1093

28.526182713.515.511356.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت محمد السيد معوض السيد1094

322517.524.58.515107.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004بسنت هشام ابراهيم عرفات السيد1095

32.526.518.5281618.5121.57.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ترنيم محمد عبد السالم عثمان على1096

32.5281829.515.516.5123.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004تسنيم احمد الغريب محمد الغريب1097

3630203018.516.5134.5910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004تسنيم حاتم ابراهيم احمد1098

36.53017.53020171347.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004تسنيم عاطف محمد الشبشيري1099

37.53018.5302018.51367.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004تسنيم محمد السيد مصطفى شقير1100

36.52218301920125.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004تسنيم مصطفى الدسوقى محمد كسبه1101
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29281629.516.518.51197.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004تقى خالد محمد عبد العزيز سنبل1102

3627.515.529.51619.5124.588.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004جاسمين ايمن طلعت الشحات ابراهيم1103

322818.527.52017.512689إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004جنه كمال عبد الستار محمد اساعيل1104

362918.529.520191338.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004جنه ممدوح ابراهيم امان الحناوي1105

3828.518.5301920134610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004جنه وليد رمضان رمضان احمد الموجى1106

342718.52718.5201255.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004جنى عبد السالم ممدوح على علي الدبيس1107

322817.5291719123.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004جنى فكرى احمد الديسطى خليل1108

2427.51722.58.51699.558إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004جهاد ناصر محمد محمد الرخاوى1109

372918.5302019.5134.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حبيبه احمد ابومسلم عباس محمد علوان1110

35.5281929.520191328.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حبيبه احمد حسين على المندراوى1111

38.5292029.52019.51378.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حبيبه بركات محمد جبر الصعيدى1112

3829.520301920136.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حبيبه حسين الحسينى ابراهيم حسين1113

37.52819.53019.519.5134.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حبيبه ياسر عبد الوهاب محمد1114

38.528.520301919.513658إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حليمه اشرف محمد سالم قوره1115

292213.523.5919978.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنان احمد السيد محمد معاطى1116

24.501123.52.514.561.58.52إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنان طلعت مختار ابراهيم النقيب1117

29.52616.525418.510158إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنان عالء احمد عبد السالم ابراهيم1118

29.52018271219.5106.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنان فارس محمد سالم1119

3526.51928.519.519.5128.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنان فتحى فتحى عبد الفتاح قميحه1120

352518291719.512479.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين ابراهيم الغريب ابراهيم محمد السيد1121

372916.5301519.5127.58.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين احمد طلعت ابراهيم البسيونى1122

37.529.51829.52020134.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين اشرف نبيل عبد الحليم غازى1123

3929.520281920135.58.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين السيد علي عطيه سالم1124

3725.518.526.51720124.58.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين السيد منير الشربينى السرجانى1125

37.53019.529.52020136.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين حسنى محمد عبد الحميد المرسى1126

392817.529.52020134810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين خالد السيد محمد محمود1127

393019.5302020138.58.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين سراج الدين على احمد محمد الدسوقى1128

3829182920201348.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين طلعت الموجى صادق احمد الموجى1129

281614.52616.51510154إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين عادل ابراهيم عباس الزهيرى1130

342914.529.51519.512278.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين عادل احمد احمد يوسف1131

34.52819.529.519.52013189إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين عزت ابراهيم احمد الشال1132

3729.518.5302018.5135910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين عالء السيد محمود عبده1133

352920292016.51337.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين مجدي محفوظ يوسف1134

34.521.518.52618.510.51197.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين محمد خالد السيد مسلم طعيمه1135

373020292019.51368.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين محمد محمد عبد الفتاح منصور1136

38.53019.529.52020137.597.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين محمد مصطفى كمال االمام1137

25271522.516.519.51067.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حنين وائل على توفيق العدوى1138

282815.52317.51811277.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004حور شريف ابو العزم سليمان جاد هللا1139

32.529.519261819.512596إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004خديجه احمد محى الدين محمود الجمل1140

33.529.516.526.518.517.5124.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004خديجه امير مصطفى عبد المعطى1141

3528182516.519122.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004خديجه صالح عبد المعطى محمد1142

322018.5261916115.57.53إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004خلود خالد احمد على عالم1143

3527.519.527.519.514.51298.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004خلود محمد السيد محمد بركات1144

34292025.519.51612889إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004خلود مصطفى حمدى مصطفى عبد الحليم1145

35.528.518.527.52014.51307.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004خلود ناجى محمد صقر الصباغ1146

يا ايمن على على منصور1147 37302029.52016.5136.57.55إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دال

يا هانى عبد المقصود اسماعيل عبد المق1148 29.521.514.52061291.57.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دال

ا اسامه محمد وهدان السيد يونس1149 333017.52617.5161247.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دان
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30.526.51823.5168.5114.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دعاء ايهاب فتحى محمد حسنين1150

352216.525.519.512.5118.599إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دنيا اشرف بدير محمود السيد1151

37301728.519.516.51328.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دنيا الحسينى محمود محمد سليمان1152

31.525.515.526.5181811788.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دنيا السيد محمد سعد رمضان1153

29144.529131489.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دنيا خالد محمد خالد ارز1154

33261829.51720123.588إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دنيا رضا ابو وردة سليمان ابراهيم1155

3823.592919.51511989.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دنيا هويدى السعيد عبده هويدى1156

37.521.583018.516.5115.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دهب السيد الشربينى عبد العظيم عبد العاطى1157

33.514.53.529.51714.59879إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دهب سامي يوسف عرفه احمد خضر1158

34.52715.53018.518.5125.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دينا اشرف السعيد محمد السعيد1159

382818.529.517.517.5131.579إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دينا جمال محمد حسين حسن1160

3829.5153018.51913199.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دينا خلف محمد فتح الباب محمد1161

33267.527.5151710999.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004دينا محمد صبرى عبد الهادى1162

يا تامر محمد السيد احمد1163 30.526.514.528.51913.51198.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ران

3629.517292019131.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحاب عماد الحسينى شلبى1164

3224.511.52816.516.5112.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحاب محمد السيد ابراهيم الجوهرى1165

34.5245.528.51418106.589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمة حسن حسن السعيد العجمى1166

2010.59.522176.5797.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمة محمد عبد العزيز على القماش1167

3121.53.52914.51399.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه احمد عبد الرحمن احمد عيسى1168

36.5301729.518151318.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه احمد منير عباس على الدسوقى1169

36.529.515.529.51815.51298.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه السيد محمد السيد عبد الوهاب1170

37.528.51130171612488.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه عبد الناصر رمضان محمد رمضان1171

33.52814.529.51714122.58.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه عزمى عبد الجواد عطا رخا1172

37.529.517302019.513489إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه على سليم على حافظ1173

35.529.51029.51712.5121.588إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه عمر محمد فهمى الصديق بكر1174

322614.5281518115.59.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه محسن عبده السيد محمد البحراوى1175

3630183019.516.5133.59.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه محسن متولي محمد الجيزاوي1176

312817.529.516.517.5122.599.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه محمد ابراهيم ابراهيم احمد المحالوي1177

342814.52917.517.51237.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه محمد السعيد السعيد الفخرى1178

0000011.504.51إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه محمد عزت النوبي حسن حماد1179

34261526.516.51511874.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه محمود عبد النبى محمد احمد قرون1180

32.528.51326.518.517.511995.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه هشام السيد عبد القادر على1181

35.522.515.528.517.513.5119.587.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحمه ياسر عبد الوهاب الشافعى عبد الرسول1182

36302029.518.515.513488.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رحيق رضا محمد حامد مجر1183

2923.515261514108.565.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رسل هشام بدير احمد شعيشع1184

2420.513221312.592.57.57إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رضوى عمرو فوزى عبد الحليم الطنطاوى1185

38301830201613698إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رضوى محمد انور عبد الرحمن محمد1186

353019292016.513386.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رضوى ياسر السيد حسن عالم1187

32301626.517.5181229.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رقيه حاتم محمد فؤاد عبده حراز1188

37.5291829.52017.51348.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رقيه محمد حسن عوض جماله1189

3030152319.516.5117.58.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا ابراهيم الحسينى ابراهيم حسين1190

373018.528.518.516.5132.588.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا جمال ابراهيم فريد على1191

36.53016.5281815.51298.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا جمال السيد عبد العال الاليح1192

383019.528.5191813589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا حسام الدين سعد زغلول محمد بركات1193

34302026.52019130.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا عصام محمد توفيق صالح شلوف1194

343019.5272017.5130.58.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا عالء على السيد على1195

29301929.52018127.589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا محمد جالل عبد الحليم متولى1196

30.53018292019127.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا محمد ربيع عبد اللطيف سعفان1197
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26.523.516.526.515.517.5108.54.56إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا محمد على عبد المعطى1198

168922.512.5126876.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنا هانى نادر محمد السيد1199

3026.515.5291917.512059إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنيم احمد محمد ابراهيم عبد الغفار1200

3026172917.520119.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنيم محمد جمعه زهران1201

28211425.51320101.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنيم محمود عبد القادر احمد محمد الثلث1202

32281524.517.5201174.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رنين محمود السيد محمود الجباخنجى1203

31.5261728.517.519.5120.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رواء محمد البشير الشربينى احمد1204

37281729.517.5201295.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان ابراهيم عبد الملك محمد المتولى1205

262113.521.5191610158.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان حامد منصور ابو النصر1206

2920.516.523181710749إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان حماده فراج محمد رضوان1207

29301726.51918121.57.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان رجب عبد الرحيم محمود1208

35.529.517.5302020132.58.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان رضا رزق الزهيري1209

3329.517.528.519.519.512889إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان عبد هللا المتولى عبد الرزاق1210

39.53019.5302019.51397.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان ماجد ابراهيم على محمد الطوخى1211

32.516.51829.518.517115610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان مجدى رزق هللا محمد محمد على1212

25.527.5162917.519115.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان محمد السيد ابراهيم غانم1213

2019.51419.51412.5873.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان محمود احمد توفيق ابو العنين1214

3226.516.52819.515122.548إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان محمود عبد الحليم المنشاوى1215

28.5301424.5171811449.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان هاشم عبد هللا محمد عبد هللا سراج1216

2623.518.52316.518.5107.53.54.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان وليد محمد الدسوقى على1217

30.52418.519.516.518.51093.55إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روان ياسر السيد احمد عساف1218

نا محمد حسين محمد السيد1219 30.52518.52115.518110.53.52.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رودي

دا باسم محمد طاهر1220 34.52819281818.5127.57.54إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004روي

18211523.5151692.556إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004رويدا رضا عادل محمد ابراهيم1221

342818.52719.52012788.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريتاج عالء الدين فاروق الدسوقى1222

35.529.518.52919.5201325.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم احمد محمد عبد الفتاح ابراهيم1223

35291826.51819.5126.553.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم احمد محمد منير ابوبكر التابعى1224

3229.51728.519201268.53.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم ايمن السعيد توكل1225

353018.5302020133.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم ايمن عبد الحميد محمد عسكر1226

373019.5292020135.5910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم رضا على محمود الشحات1227

29.5221823.516.519.5109.554.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم محمد احمد ابراهيم رجب1228

34271828.52020127.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم مصطفى عطيه السيد الغندور1229

352919292019.51325.54.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم مصطفى محمد طلبه بدوى1230

342918.528.519.520129.55.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريم هانى عبد السالم االمام1231

2928.51728.514.519117.54.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريهام احمد احمد الدسوقى محمد1232

322717.525.51819.51205.56إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريهام رضا مجدوب حميده1233

32281928.518.5191265.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ريهام محمد فاروق احمد المظالى1234

23.518.5161611.516.585.555إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004زينات السيد ابراهيم جمعه1235

26.519.5161611.513.589.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004زينب ابراهيم احمد اسماعيل ابراهيم1236

35.529.517.526.519.519.5128.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004زينب ابراهيم محمد محمد السيد1237

000000000إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004زينب امل السعيد السعيد حسن1238

2301529.51.596951.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004زينب عبد الفتاح اسماعيل شرابى1239

27.526.514.52616.51211138إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سارة امام السيد حسن  محمد1240

36.529.51828.518.5161317.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره احمد حسن عكاشة1241

3729.51727.516151276.56إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره احمد على حسن طلبه1242

312617.525.51214.51125.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره ايهاب فاروق رزق عوده1243

3727.519.525.51515124.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره باسم الدمرداش مصطفى السيد1244

3728.51926.519.519130.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره بهاء محمد المتولي ابو العينين1245
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3529.5192815.5161274.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره تامر متولى محمد عبد الباقى1246

3829.5192819.51913489إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره حمادة محمود حسن جواد1247

3528.517.52414.519119.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره خالد محمد عبد الرحمن عبد المجيد1248

31.529.5192719.516126.556إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره عمر حسن ونوس1249

2425.51427.5138.510465.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره فتحى عبد العليم احمد الحديدى1250

37.5302029.52016137910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره محسن ابراهيم الغزنوى1251

383019.529.52017.513777.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره محسن منصور على1252

39.5301929.5191813769إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره محمد جمال الدين على رضوان1253

24.526.51425.516.518.510777إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره محمد حسان محمد حسين حسان1254

3728.518.529.518.518.513298.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساره محمد رفعت عبد الغفار عبد هللا1255

383019302019.5137810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ساندى وائل السيد شعبان متولى1256

37.53019.52918.519.5134.599إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سجود لـله تامر محمد سمير محمد مصطفى1257

383019.529.51817.513578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سحر حسن صالح الدين محمد حسن حماد1258

28.512.5162012.514.589.555.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سحر رمضان محمد خليفه الشربينى1259

3629.519.529202013479.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سحر وائل حسين محمد على1260

33.5291927.511.516120.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سعاد وليد فوزى محمد عبد الهادى1261

3425.516.53017.518123.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سالف امين احمد طربوش الشرجبى1262

32.514.517.527.513.514.5105.587إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى اسالم احمد عبد المجيد محمد1263

3630193019.519134.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى اشرف السيد عبد النبى ابراهيم1264

333018302018.5131610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى اشرف عبد الرحمن عبده1265

373019.5302015136.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى السيد جاد عيد جاد1266

3428.5182816.517.51256.56إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى السيد حامد السيد عبد العال1267

362817.527.51718.512659إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى السيد فتحى حسين عبد الرحمن1268

26.522.511271616.510366إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى السيد محمد السيد السعيد البنا1269

31.52216.528.513.5151127.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى تامر عبد اللطيف عبد الحميد1270

27.5271628.51317112710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى حسام الدين رزق عبد العزيز سالمه1271

34.5281929.519.520130.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى حسن احمد حسانين حسن زيدان1272

37271729161712659.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى حمدى بكر على السيد1273

37.526.517.529.517.517128.588.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى خليل يوسف يوسف الشامى1274

383019.5302019137.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى ساهر اسماعيل ابراهيم1275

383019.5302019.5137.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى ساهر على الحسينى البدال1276

373019.53019.51713668إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى عالء محمد رياض عنان1277

352716.53019.516.512889إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى عالء محمد عبد العزيز على1278

30.52718301817123.566إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى علي يوسف على احمد ابراهيم ابو السعد1279

35.5291827.51914.512969إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى محمد السيد مصيلحى العراقى1280

34291927.519.5151298.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى محمد الطنطاوى الطنطاوى العشه1281

35.521182715.515.511758.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى محمد وافى ترهونى1282

37.528.517281018.5121710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى هشام فتحى على محمد الفولى1283

35.529.5193019.520133.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سلمى ياسر محمود مسعد احمد البهنساوى1284

352919.5302019.5133.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما احمد ابراهيم الشاذلي1285

363020302020136810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما احمد حسين السعيد سالمه1286

35.52819301919131.57.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما السعيد محمد محمدعرفه1287

000000000إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما بدير بدير يوسف ابو العنين1288

36.52818.5291819.5130710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما جمال محمد احمد الصيرفى1289

38.528.519.529.519.518135.589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما حسام محمد عبد ربه الشربينى1290

38.529.519.5302018137.59.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما سامى عبد الهادى عبد الهادى1291

000000000إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما سليم هاشم حسين سليم1292

21231625.57.517935.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما صالح عوض ابراهيم مقبل1293
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32.527.518.52819.517.512669إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما عصام عادل السعيد البهى1294

20.51712.519.541473.557.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما محمد حسن نجيب الزفتاوى1295

29.515.517.526.51714.510658إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما محمد محمد ابراهيم الصيرى1296

3930193019.520137.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما محمد محمد طه ابوريه1297

37.529.520302020137910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما هشام حمودة صديق الشريف1298

3929.520302020138.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما هشام محمد ابوزيدان1299

37.529.520302020137710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما وائل عبد الحميد خليل سراج1300

32.53019.525.517.517.512568.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سما ياسر محسن الشاذلى1301

فى ابراهيم  فراج1302 3029162818.517.5121.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سماء محمد اسامه االل

ا1303 342918292019130710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سماء نجاح عبد ربه المتولى ابوري

3530192719.519130.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سمر عبد الـله محمود على مجاهد1304

26.527152216.51510779إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سمية حسن سيد حسن البسطويسي1305

393019.5302018.5138.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سميه سامح احمد عبد الوهاب1306

2020.59.525.512.511.58859إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سميه محمود محسن محمود محمد1307

22.52014.527.51614100.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سناء رضا السيد محمود الهباب1308

3127.513.5281815.51183.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سناء عمرو عباس السيد على1309

3226.514.52717141176.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سناء محمد عبد الوهاب عبد الواحد السيد1310

3326.519.52919.519127.577.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سندس محمد رشاد السيد يوسف سعد1311

21.523.5525.51417.589.568إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهر محمد رزق محمود رزق حسن1312

13162251314.56968إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهير السيد احمد محمد السيد بدر1313

30261525.516.516.511378.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهير عمرو محمد فتحي الموافى1314

1624.5923.5181791710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهيلة محمد رزق المتولى محمد1315

2228.510.5221717.510079.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهيله المتولى عبد الحليم على يوسف1316

352819.528.518.516.5129.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهيله ايهاب عوض هللا ابراهيم ابراهيم1317

27.529152717.517.511669إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهيله بليغ اسماعيل احمد حسين1318

29.5269.52716.518108.548.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهيله عبد الفتاح محمد هالل حسن هالل1319

283013.529.515.517.5116.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهيله عصام حسين عبد هللا حسين نور1320

26.53014.528.516.515.511659.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سهيله محمد سمير محمود فرغلى1321

16.525.510.5281419.594.548إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004سيمون عماد جرجس عوض سليمان1322

25.5271428.518.516113.549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شدى وائل فوزى احمد ابو سكينة1323

39301829.52020136.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شذى حمدى محمد احمد ابراهيم1324

22.5291627.51514.511052.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شروق ابراهيم عبد السميع عبدربه عبد السميع1325

33.527.516.526.51817.512289إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شروق حسن صابر حسن سليم1326

22.5219.519.58.5108132.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شروق عالء رشاد السيد السعيد1327

21219.523.59.510.584.537إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد ابراهيم ابراهيم محمد الباز1328

28.522162718.518.511279.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد ابراهيم سليمان الدمراني خالف1329

35301928.519.519132710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد احمد صادق احمد صادق1330

35.5301929.52016.5134810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد احمد عبد العظيم خليفة محمد1331

352918.528.51919130510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد احمد عبده عبد الحميد الغندور1332

32291827.51812.5124.544.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد احمد فؤاد السقا البيومى1333

38271828.519.51813158.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد احمد محمد زكى المرسى1334

36.52818.52918.517130.558.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد احمد محمد عبد المنعم هاشم احمد جالل1335

32.528.51828.518.519126410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد احمد محمد محمود يحيى1336

29.5301728.51814.512358.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد اسامه محمد السيد على1337

31271729.51919.5123.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد اسماعيل حسن اسماعيل محمد1338

30.5271629.519.517.5122.549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد اشرف رفعت عبد الحميد يونس1339

32241629.51919120.5410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد السيد ابراهيم عوض قنديل1340

36.52920291919133.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد ايمن احمد على عبد الغفار1341
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3329.519.529.51918.5130.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد ايهاب انور محمد الحسينى حسونه1342

28.52716.528.515.51611639.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد ايهاب عبد المنعم مصيلحى1343

29.529.5162816.515119.539.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد تامر احمد الحسينى1344

333016.53018.519128410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد جالل السعيد محمد هالل1345

34.53016.53019.519130.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد حسام السيد محمد محمد ابو شوشه1346

30.522.516.5301819117.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد حسانين محمد نصر جمعه1347

26.527.516.5301519115.56.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد حسن ابراهيم محمد سليمان السيد1348

34.529.518302017.513279.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد حسن السيد كمال حسن رفعت1349

3529.51829.52020132710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد حسن محمد سعد مصطفى جروان1350

352918301919.513189.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد خالد خضر شرف احمد1351

32.53019.5291918.513089إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد رضا محمد مرسى العشرى1352

35.53017.5301818.513189.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد طارق طلعت مصطفى الشيخ1353

32281829.517.517.512589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد على محمد محمد الشحات1354

34.53019301819.5131.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد محمد الحسينى الحسينى سرحان1355

34301929.51920131.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد محمد السيد احمد المتولى1356

3123172916.515116.567إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد محمد عثمان محمد محمد فوزى1357

30.52617.529.519.517.512388.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد محمد عزت حسانين عبد العزيز1358

3430193017.520130.58.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد محمد فاروق احمد المظالي1359

34.530193018.518.5132810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد محمد فتحى عبده صالح كشك1360

28221725101610279إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد محمود عادل محمود احمد المالح1361

36.530193019.519.5135610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد مصطفى سالم حامد محمد غالى1362

33.524.518.52816.51812179إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد هيثم فاروق الزيات1363

30.52611.528.51010106.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد وليد سيد سفينه محمد1364

37.526.51729131512359.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شهد ياسر ثروت على على حبيب1365

37.53019.529.52018.5136.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شيم هشام زكريا محمود سيد احمد1366

37301929.52016.5135.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شيماء السيد حسين محمد السيد غنيم1367

393019.5302018.5138.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004شيماء عبد الحميد محمود عبد الحميد غالب1368

312415.527.516.513114.536إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004صباح المعدواى محمد متولى1369

39.529.518.53018.517.51365.55.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004صفاء ياسر حسنى حسن مصطفى1370

3830203020191385.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ضحى احمد احمد المنسى1371

393019302018.513879.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ضحى محمد ابو الفتوح عبد الباقى القريعى1372

35.53019.529.51818132.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ضحى نزار عبد المعطى فؤاد1373

292719.529715.5111.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004عبير احمد السيد عوض هللا محمد ياسين1374

27.5261929617.5107.569إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004عبير عبد هللا محمد فؤاد عبد الـلـه1375

33.5281928.51218.5121610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004عبير عصام السيد محمد ابوعرب1376

312419.528.51319.51165.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004عزه عصام صالح ماضى محمد1377

17.5918.5305158069.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004عزيزة فتحى ابراهيم حسن ابراهيم المنزالوى1378

3325.518.526.51416117.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004علياء رضا محمدين البسطويسى السيد1379

262518271415.5110610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004علياء عبوده حسن السيد حسن1380

27.57.51622515.57868.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004علياء محمد ابراهيم حامد حسن1381

3225192915.511.5120.578إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004غاده محمد كمال موافى الشربينى1382

3426192817.517124.599إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004غاده وليد عبد الفتاح صابر حسن عامر1383

31.528.518.528.515.516.5122.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه احمد السعيد محمد السعيد1384

343018.5307.517120610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه احمد الصديق السيد ديوان1385

3414.517.527.5415.597.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه احمد خالد محمد1386

2720.51927.581710269.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه احمد على محمد عثمان1387

2520.518287.514.59948.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه السيد احمد محمد سليم1388

35.529202919.51713358.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه السيد على محمد خضر1389
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23.5201623.56.51089.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه حافظ محمد حافظ سليم1390

27.52017.5261313.510459.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه عباس سمير محمد معاطى االلفى1391

282518.527.51016.510979.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه عبد المقصود عيد عبد المقصود1392

3829.519.5292015.5136910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه عبد المنعم السيد ناصر1393

3328.5192614.517121910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه ماجدى فتحى عبد الفتاح1394

ام الرشيدى1395 ام االم 3125.518.52917.517121.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه محمد االم

3628.518.53018.518131.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه محمد محمود مصطفى عبد القادر1396

2925.52026.515.515.5116.599.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فاطمه محمود زهير السيد عيد1397

353017.5291917.5130.5910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فايزه مصطفى حسان متولى مصطفى1398

39292029.52019137.5910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فداء فايز عبد الحميد محمد عبد الحميد1399

36.5291927.518.519130.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح ابراهيم عبد اللطيف الزهيري1400

31.526.518.52917.519123610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح حسن محمود رزق موسى1401

30.526.51827.51618118.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح عبد الرحيم محمد المهدى1402

2725.516.52516181106.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح عالء حسنى زكى السيد1403

3628.51627.51619124610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح عماد رمضان محمد السيد ابو شوشه1404

32.528.517.52816.51912399.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح ماجد عادل المغازى بدوى1405

28271623.51619110.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح محمد حمدى حسين محمد الشحات1406

302317.520.510181016.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فرح هانى السيد توفيق السيد1407

35.529.52019.51919123.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004فريدة هشام عبد الباقى محمد ساطور1408

23221918717.58968.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004كريمة محمد محمد زهير عزو عيد السويسى1409

30.525.52025.515.51911769إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004كنزى والء محمد الحسينى الجزار1410

306.514.521.511.519843.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لقاء ايمن محمود جمعه1411

3329.517.52713.519120.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لقاء ياسر محمد طاهر المغازى1412

28.516.515231317965.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لمياء المغازى احمد المغازى احمد الموجى1413

38292029.52020136.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لوجين عماد فكرى محمد على1414

33281824.51519118.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لوجينا محمد حسن محمد حسان1415

3226.51524.56191045.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ليلى احمد عبد الحميد عبد الحميد مرسى1416

332819.528.512191215.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ليلى فواز عبد الحفيظ كرد1417

23191724717905.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ليلى محمد ابراهيم محمد سالم1418

3728.5203019.5181356.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ليلى هشام محمد حسن الشربينى1419

36.528.5202918181326.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ليلي يوسف اسماعيل عويضه احمد1420

18.518.58.5202.514686.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لينا اشرف عبد النبى زويد حسن1421

38.528.5203020181376.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لينا حامد مصطفى الجوهرى عوض1422

1624.514.5173.51975.56.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لينا محسن بدير محمد النحاس1423

36292028.51919132.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لينه حازم محمد سنبل1424

3528.519.53017191306.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004لينه محمد السيد احمد السباعى1425

33.529.52028.51519126.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ماجده احمد سعيد البسطويسي البسطويسى1426

33.528.518.5293.5191135.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ماجده محمد السيد عبد هللا الحارون1427

2628.520288.516.51115.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ماريا مجدى هالل اسحاق هندى1428

25.52217.527.561598.54.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ماريز عاطف جورجى سعد جبرائيل1429

35.530202718.519.5131910إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مارينا ماجد سمير جرجس اسكندر1430

33.528.52026.51317121.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ماسه محمود يوسف فليون1431

32.52919.527.511.5181205.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ماهينور ايهاب محمد رجب التباع1432

34262026.51518121.54.54إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مرام الشحات احمد عاشور السيد مرزوق1433

36.52820301920133.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مرام عبد القادر صالح عبد القادرصالح1434

29.52918.527.518.51712368.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مرام وحيد مصطفى اسماعيل سعيد1435

3829.520302020137.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مرام يوسف محمد يوسف الجمل1436

33.523.518219.519105.578إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مروه عبد العزيز سعد الدين شعبان كشك1437
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34281927.515.5191246.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مروه محمد عبد الحميد محمد1438

35.529202919.5201331010إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريام عبد القادر صالح عبد القادر1439

2928.518.51912.519107.58.54.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ابراهيم الدسوقى مسعد ياقوت نوفل1440

2828.5192816.5191205.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم احمد ابراهيم القدرى1441

3429202819.520130.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم احمد حامد احمد عبد الرحمن1442

33.529.5202819.520130.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم احمد حسن عبد هللا الخطيب1443

3428.52028.520201316.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم احمد رشاد محمد نصر1444

3027.517.523.514.5151135.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم احمد محمود عبد الهادي مجاهد1445

32.529.518.52617.5181246.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم احمد مصطفى كامل خلف1446

2929.518.52917201236.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم اسماعيل احمد اسماعيل المتولي1447

34.529.5192819201308.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم اشرف الحسينى ابراهيم عيسى1448

23.518.518187.516.585.56.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم التهامى محمد فتحى محمد عبد الـلـه1449

25.524.518.519.581996610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم السيد محمد ابراهيم ابو زيد1450

32.528202717.5181257.54إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم السيد محمد عبد النبى عوض1451

29.5171417818.585.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم السيد محمد عرابى عنان صالح1452

221116.59.5218.5614.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم السيد مصطفى احمد السيد غالى1453

36.53020292020135.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم السيد نصير محمد منصور1454

382919291817.5133610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم امير السيد محمود شلبى1455

36.52919.527.519.51813279إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم امير محمد احمد االمام1456

33.528.519271811.512679إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ايمن فوزى لوقا يوسف1457

3424.5172816.5201204.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ايمن مسعد ابراهيم  محمد حسن1458

34.52819.528.517.51912858.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم بهاء محمود عبد السميع1459

383019.528.5191913559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم تامر سعادة محمد مجاهد1460

3629.518.527.51919130.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم حسام عبده محمد عبده1461

3529162819191275.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم حسن السيد السعيد جوهر1462

332918.5241819122.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم حمدى محمد السعيد محمد التوابتى1463

36.53019.529202013559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم حمدى محمد فهمى محمد جلهوم1464

36.529.519.53019.52013569إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم خالد السيد عبد الحميد1465

39.5262019.515.520120.549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم خالد عطيه سعد سعد1466

373019.5302019136.58.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم خالد محمود محمد الخواجه1467

2621.5162216.517.51024.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ربيع عبد الحميد محمد سليم1468

3429.519.52819.520130.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم رضا ابو المجد علي الدروانى1469

2423.517.525.51514105.55.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم رضا محمد السيد على يوسف1470

34.5271827.5181812549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم سامح شفيق بشاى ميخائيل1471

28.5251324.51714.510866.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم سعيد طايل محمود رزق1472

2919.514.517.513.515.59435إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم شريف فوزى على على سليمان1473

33.521.51524.51414.5108.548.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم شعبان رمزى محمد مصطفى ابراهيم1474

30.527.51410.51515.597.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم طارق ابراهيم عبد الرازق ابراهيم1475

34.53019.529.52018133.558.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم عبد المنعم محمد النادى عبد اللطيف1476

3428.5202919.517.5131510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم عماد محمد محمود عبد العاطى1477

3527.519302011.5131.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم عمار عبد الرحمن عبد الفتاح1478

35.528.518302014.513269.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم كامل الفونس عبد السيد1479

3430173020191315.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد ابراهيم عبد العزيز حسن محمد حنيجل1480

39.53020302019139.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد ابراهيم عبد الفتاح الحديدي1481

33.53019.526.518.5201285.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد احمد زكى عارف1482

3626.51625.515.519119.53.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد احمد عبد العزيز1483

33.5211323.5131910448إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد الحسينى ابراهيم حسين1484

2319.57208.518783.55.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد السعيد جابر صادق1485
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36.52919.528.51819131.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد القصبى ابراهيم احمد1486

26237.518.54.51679.547.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد حسان متولى مصطفى1487

35.52716.52616.517121.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد حلمى عبد الخالق محمد1488

36.528.51628.51820127.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد سامى محمد على منصور1489

36.525.514.5261419116.548.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد عبد الفتاح شبانه على1490

3829.51927.5171913159إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد عبد المعين حامد البرعى1491

322314.520.58.52098.549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد عبد المنعم احمد الحديدى1492

3429.51929.519.520131.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد عبد الحميد محمد1493

28.5291828.520201246.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد على عباس ابراهيم1494

25.5231122.512189449إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد على عبده على1495

332917.529.5132012249إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد فريد محمد الشرقاوى1496

3325.519.53019.520127.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد فهمى ابراهيم عبد الرحيم1497

35.53019.530192013459إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد قزازى محمد البساط1498

37291929.51819132.549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمد نادر محمد محمد مرسى1499

32.529202716.5201254.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمود ربيع ابراهيم محمود حجازى1500

333018.5301819129.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمود عبد الهادي سالم1501

353018.53018.518.513269إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم محمود محمد حسن الشامى1502

35.53018.5301917.5133410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم مصطفى صالح عبد الحليم1503

34.53018.53017.517.5130.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم مصطفى عبد الغنى عبد الغفار1504

36.52917.53019.517.5132.54.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم مصطفى محمود عطا1505

36.53018.5302016135610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ناجى عثمان عوف السيد1506

363019.529.52018135510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ناصر احمد علي قاسم1507

33.53019.53018.520131.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم هانى السيد توفيق السيد1508

35.53019302018134.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم وليد احمد خيربك ابراهيم1509

363019302012135510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم وليد مجدى وليم خير1510

37.5302029.519.517136.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ياسر السيد محمد عباس الخولى1511

36.53020302019136.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ياسر كمال مصطفى مصطفى1512

3429193018.517.5130.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مريم ياسر مصطفي محمد العيسوي1513

3529.517.529.51815.5129.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مالك محمود محمود عبد العزيز عشيش1514

34.5291729.517.515.5127.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك ابراهيم عبد الحميد عبد الحميد ديوان1515

36.5302029.51918.5135710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك احمد ابراهيم السيد طة1516

3829.5203019.517.5137510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك احمد عباس عبد المجيد1517

35.52919.5301918.513369.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك السيد السعيد السعيد الشربينى1518

353019.5302018.5134.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك السيد محمد عبد ربه الشربينى1519

383018.5302019.5136.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك تامر محمد ابراهيم عبده1520

363017.526.519.520129.58.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك حاتم عبد الفتاح عبد الرازق درويش1521

37.53018.527.519.519.5133810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك حامد هاشم عبد الشافى ابراهيم1522

37.5301728.518.517.5131.569إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك حسام عبد الخالق محمد بدوى1523

35.52816.528.51916.5127.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك حسن عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد1524

2226.514291617107.569إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك صابر فرغلي سيد نجيب1525

3229.5202618.517.512669.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك عاطف عبد الراضى عبد الحافظ1526

3429.5192718.516.51284.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك كمال كمال بدير السيد خليفه1527

3529.518302020132.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك مجدى سند سيد احمد1528

34301829.52017131.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك محمد السيد احمد المتولى1529

30.524.51623.51517.5109.56.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك محمد عطيه عوض بدر1530

302715241612.511249.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك محمد فؤاد فؤاد1531

33.528.5173019.518.5128.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك محمد فاروق عبد المنعم الخميسى1532

35.52820281818129.589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك محمد محمد احمد صادق1533
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3428.515.528.518.517125410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك ممدوح السيد منصور منصور1534

3728.517.528.51917.5130.54.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك هانى محمد محمود بركات1535

24.525.516.523.518.518108.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملك ياسر احمد حسن طه1536

2324.51725.517.516.5107.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ملكة محمد عبد هللا على مصطفى1537

373020302020137610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منار اشرف حافظ عبد القادر عبد الرحمن1538

37302026.51818131.599.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منار محمد اسماعيل احمد1539

33.53019302017.5132.569إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منار محمد السيد احمد الهايشه1540

32.5301928.51916.512959إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منال عادل فؤاد العتبانى1541

3428.51927.5161612549إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منال محمد ابراهيم عبد القادر على1542

36.5302028.518.516133.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منة هللا السيد محمد عبد ربة ابو الحمايل1543

33.5302029.519.518.5132.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منة الـله عالء محمد حسن ابراهيم الكيالني1544

35.53019.526.51919130.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه احمد السيد حامد محمد عامر1545

35.527.5192517.518.5124.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا ابراهيم محمود السيد وهبه1546

322518.5261515.5116.5410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله احمد السيد على هيبه1547

25.52616.521.515.514.510567.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا احمد عبد الهادى الطنطاوى1548

34292025171312579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله احمد عثمان محمد مصطفى1549

31261828.51618.5119.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله اسامة ابراهيم على حمدان1550

3229.518281718124.599.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا ايهاب المرسى محمد مرسى1551

37.52919282019133.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا ايهاب على زهره1552

3728.519291916132.589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله حسونه محمود حلمى سبع1553

29.529.516.5291919123.589إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله خالد عاشور عوض شعبان1554

37.529172419.5191276.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا خالد محمد السعيد1555

39.53018.528201913669.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا رضا بدير محمود مصطفى1556

34.53017.525.52019127.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـلـه سامح عبد العظيم خليفه الحداد1557

2924172618.515.5114.55.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـلـه عصام محمد على محمد عبده1558

281916.511.59118458.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـلـه عالء مصطفى النحاس محمد محمود1559

39302029.519.51813889.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله على عبد ربه حسين اسماعيل1560

28.529.516.5261619116.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا محمد السيد ابراهيم غانم1561

33.529.5172918.518127.55.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا محمد فوزى السيد على عزام1562

3228.51929.5191912879.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله محمد محمد عبد الغفار جوده1563

31.528.518.528.518.517125.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا محمد محمد محمد الهنداوى1564

28.528.51829201712458.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا هشام محمود محمد محمد حسنين1565

2425.516.523171710667إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـلـه وائل ابراهيم عبد السالم على1566

31.526.517271917.512179إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه هللا وائل محمد عوض ابراهيم ابو العال1567

31.52814.525.51519114.54.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه الـله ياسر محمد عيد خضر1568

36.53020292020135.56.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه ايمن فتحى عبد اللطيف دويدار1569

27.5271725.5151911256.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه تامر محمد عبد الحميد على1570

2122.5102012.5158657إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه رشدى محمد ابو المعاطى1571

3629.51926.5201913188إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه صبرى يونس منصور1572

3428.519.52919.520130.568.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه طارق احمد محمد درويش1573

24.529.510.5171712.598.568إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه طارق مصطفى القبانى1574

34301926.519.5181298.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه عالء محمود حسن الزقرد1575

3229.51727.518.517124.557إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه ماجد ابو النجا الشرقاوى1576

156.510.59.51012.551.543إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه مجدي محمد الشربيني1577

29.52919.529.52017127.57.56إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه محمد سيف النصر الضوي احمد1578

31.529.51927.519.51812768إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه محمد كمال عبد الحكيم بدر1579

29.529.5182717.515.5121.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه محمود زكى محمود حجازى1580

332917.527.52019.512789.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه محمود فتحى محمود عرفات1581
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28.525.515.52117.518.510878.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه مصطفى عبد العزيز محمد العيسوي1582

31.5261625.517.517116.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منه ناصر بدير عبد الوهاب الحنفي1583

16191224.56.510.57845.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منى ابراهيم احمد حسن هريدي1584

393020302019.5139610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منى السيد محمد فرحات1585

36.53018.53011.516.5126.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منى جمال عبد المعطى على خليفه1586

2925.518.5291117.511349.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منى حسن عبد هللا مصطفي حسن1587

25.52215.524.5616.593.558.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منى سامح عبد الوهاب الشافعى1588

28251625.51415.5108.557إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004منى محمود محمود السيد عمر الباجورى1589

29.5281727.518.517.5120.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مها ابراهيم عبد الستار عبد الوهاب توحيد1590

363020291918.5134510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مها على صابر على ابراهيم1591

36282026.51715.5127.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مها هيثم الشربيني احمد1592

2015152312158555.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى احمد رشاد صبرى سالم1593

2524.518.52814.518.5110.555إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى خالد حسن محمود ابراهيم1594

25.522.51824.51419104.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى طارق محمد المتولى صقر1595

33.526.5182914.517.5121.55.57إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى عمرو رمضان ابراهيم رمضان على1596

242817287.515.5104.55.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى محمد عبد الرحمن السيد على1597

32.529193019.52013049إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى محمد عطيه محمد الصيروى1598

33.53019301819130.559إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى محمد عوض المغازي بدوى1599

33.527.51929.513.51912358إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى محمد فريد اسماعيل محمد1600

33.530173015.5191267.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى مصطفى محمد عثمان1601

342917.53016.513.51277.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى هشام مصطفى جمعه1602

20151929.561589.57.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004مى يوسف محمود يوسف االمام1603

28.515.518278.517.597.57.56إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ميار محمد السيد عبد هللا ابو العزم1604

383019.5292020136.57.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ميرنا السعيد السيد متولى الشاعر1605

333018.5261715124.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ميرنا فؤاد ناجى فؤاد1606

383017.52818.5181327.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ميرنا محمد صادق عبد القادر عبد النبى1607

30.5291628.51816.51227.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ميرنا محمد طلعت البادى النقيطى1608

32.530162814.5161217.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ميرنا محمد وحيد الدين محمد سليم1609

33.529.5192718.512127.556إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ميرنا ميالد ناجى اديب صالح1610

3328.5172816.5181237.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نادين ايهاب بكر عبد المنعم1611

282616241116.51057.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نادين طارق عبد الحليم محمد مرزوق1612

36291728.51613126.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ناريمان ناجى سالمة ابراهيم سالمه1613

33.529.5182515.519121.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نجاح حسام محمد خير العلبي1614

31291926.51717122.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندا احمد حسنى احمد1615

38.53019.528.52015136.56.54إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى ابراهيم يوسف ابراهيم على1616

3227.518281715.5122.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى احمد محمد حسن زيدان1617

33.52718.52718.517124.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى احمد محمد طة قاعود1618

3629202720201327.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى اسامه محمدى محمد مجاهد1619

34.526.517.52615.5191207.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى بهاء محمود لبيب محمد1620

3025.516.5271014.51097.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى جابر محمد عبد الحافظ المصرى1621

30.524.5182515.513.5113.57.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى جمال السيد عبد الرزاق نعمت هللا1622

393020302018.51397.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى عبد الفتاح احمد على ابو العز1623

29.5301822.51815.51187.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى عبد الحى عبد العزيز محمد عبد العزيز1624

34.53019291816.5130.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى عالء السيد محمد الجمل1625

36.530193019.516.51357.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى عالء عزت عوض حسن1626

383017.53019.5201357.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى عمر احمد ابراهيم احمد1627

37.52919301920134.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى ماجد محمد محمد رشاد1628

31.525.514.525.51713.51147.55إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى محمد الجميل عبد الرحمن خليل1629
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000000000إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى محمد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب1630

37.52919.53019.519135.57.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى محمد عصام الدين مصطفى مصطفى1631

35.528192919.5191317.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى محمد فاروق ابراهيم1632

33.528.519.52819.512.51297.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى محمد كمال ابراهيم عبد الكريم1633

37.529192919.514.51347.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى محمد محمود حسن الزقرد1634

36.52819.52919.517.5132.57.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى مصطفى ابو السعود مصطفى حسن1635

32.529183019.5161297.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ندى هانى الششتاوى الششتاوى محمد1636

32.52817.529.51813125.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نرمين محمد سيد سنوسى محمود1637

342919.5301914131.57.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نسمه حسن حسن السيد على بكر1638

3430162919.518128.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نسمه محمود على حسن عوض1639

363016.5302013.5132.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نغم ابراهيم الوصيف محمد على1640

35.53016.52919191307.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نغم رضا محمد ابراهيم زعلوك1641

34.53015.53017.516127.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نفيسه هيثم صبرى ابو الفتوح المحجوب1642

3830183020161367.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نها الدسوقى محمد على شادى1643

30.52716.5291513.51185.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نهال عالء طه على حسين1644

33.5301429.518161257.55إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نهال محمود احمد البسيونى محمد زيدان1645

38.53019.53020201387.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نهى السيد نصير محمد1646

30.52814.528.59.515.51117.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نوال انور محمود ابراهبم عويس1647

35.53016.5301915.51317.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور احمد الحسيني الكناني1648

34.53017.5302014.51327.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور اشرف محمود حسان سليمان1649

362914.529.51418.51237.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور ايمن حسني محمود النحاس1650

3229.518301815.5127.569.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور ايمن محمد السيد البراز1651

36.53020302016.5136.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور تامر السعيد مصطفى محمد رزق1652

37291828.519.51813269.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور شوقى عيسى عيسى1653

3428.517.529.51819127.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور عبده عبد الحميد محمد محمد ابراهيم1654

33.53014.527.518.51212469إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور عالء طلعت السيد1655

383019.5302018.5137.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور عماد الدين جمال فؤاد احمد الموجى1656

36.53019302018135.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور فوزى احمد حسن ااسماعيل1657

3328.515.529.51816.5124.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور محمد احمد عبد العظيم شاهين1658

343015.529.519191287.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور محمد السيد محمد احمد حماد1659

342917.528.515.518124.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور محمد حسن ابوزيد1660

33.53016.529.516.51912679إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور محمد مصلح حسن السطرى1661

36301829.52018133.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور محمود محمد مصطفى كامل1662

35301829.519.518132510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نور مصطفى مصطفى امين سيد احمد1663

2720.512298.513.59759إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورا محمد احمد رضا جوده حسنين1664

32.52916241516.5116.577.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورا محمد احمد زكي بيومي1665

38291830201913579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورا نادر محمود محمود الدسوقى1666

28.525152714.51611059إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورا وليد حسن سعد محمد عبد الجواد1667

382617.5291817.5128.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورا ياسر احمد احمد الحناوى1668

38.53020291918136.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نوران اشرف شفيق شفيق الدفراوى1669

37.5301928.5201413578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نوران جميل حسيني عوض ابو العطا1670

3828.518.53020191357.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نوران عوض عبد المطلب عوض حسن1671

371215271618.510769إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نوران محمد فاروق عبد النبى الشحات1672

3729.519291919.5133.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نوران وائل محمود عبده ابو يوسف1673

35261728.517.517.51247.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نوران ياسر صالح عبد هللا حسن1674

33.526.51927.52020126.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورسين خالد محمد محمد مهدي1675

37101727181910957إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورهان ابراهيم فرج سليمان البوشى1676

35.5231822.52018.511956.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورهان اشرف على الشحات على1677
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3425.51525.518.517.5118.578.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورهان عاطف خليل احمد سليمان1678

38.53017.53019.519.5135.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورهان محمد سعيد زغلول عبد الفتاح1679

39302029.519.5181387.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورهان ناصر زغلول امين الجندى1680

30.519.51727.516.514.511168إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورهان هانى محمد مصطفى محمد مصطفى1681

332719.528.519.518127.568.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورهان يسرى المهدى المتولى العزب1682

363019.5292017.5134.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نورين عبد الفتاح السيد عبد الفتاح السيد1683

3225.5182818.51612249.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نيرة احمد سالمه ابراهيم سالمه1684

38.52920302020137.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004نيره محمد السيد عباس1685

38.53020302019.5138.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر احمد نفاد عبده حسن عبد الال1686

32.522.518.5272018.5120.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر السيد حمدى عطيه قنديل1687

3729.519292015.5134.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر تامر شوقي حامد احمد اسماعيل1688

382918.5302019135.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر حمدى عثمان دياب على1689

38.52618.5302018.5133510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر رضا صابر على حسين1690

33.518.51529191711589.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر رمضان عبد الرازق ابراهيم1691

342413291817.511879.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر عاطف فكرى السيد عبد العزيز1692

33.52814.5301818124510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حسن1693

35.530163018.517130410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر محمد ابو الفتيان زكى1694

33.527.5162918.519124.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر محمد السيد محمد مصطفى الصعيدى1695

362916301917130510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر مسعد محمد امام احمد1696

38.5302029.52020138710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاجر هشام محمد المتبولى ابراهيم عاشور1697

352413.52213.51610859إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاله ابراهيم محمد بدير عبد المقصود1698

38.530193019.51713769.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاله احمد ابراهيم محمد ابراهيم1699

38261629.51617125.559.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاله حلمى طه احمد عبد الوهاب1700

3424.51629.517.517.5121.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هاله صبري محمد اسماعيل على اسماعيل1701

33.528142916.5151215.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هانيا محمود تميم ابراهيم ابو الدهب1702

31.5241827.516.516117.57.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هايدى السيد محسن محمد عثمان1703

33.5291829.520171305.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هايدى حمدي محمد علي علي مصطفي1704

35.52915.529.51818127.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هايدى طارق محمد ابراهيم شحاته1705

32.52715.529.51718.5121.549.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هايدى محمد عوض السيد عواد1706

3321.515.529.517.514.511749.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هبه ابراهيم ماهر ابراهيم حافظ1707

38.529.52030201813879.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هبه السيد عبد هللا ابراهيم1708

353019.529.519.515.5133.579.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هبه هللا سامح نظمى محمد اسماعيل1709

37302030202013779.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هبه الـله محمد فتحى ابو المجد شعالن1710

372818.53018.516.513259إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هبه محمد السيد السعيد السيد1711

34.52817.5291816.51275.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هداية سامح حسن محمد حسين1712

17.56.517.529.516.517.587.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هدى على سليمان احمد1713

3720.516.5301717.51217.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هدى فريد محمد محمد رشاد1714

37.52919.529.518.518134810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هدى محمد بدير خليل احمد1715

33.528.515.529.51717.5124410إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هدية احمد محمد محمد محمد شهاب1716

3630173019.519132.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هدير حسن حسن محمد ابو صوان1717

35281729.51817127.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هدير محمد عبد السميع الحفنى العنانى1718

3423.51929.51713.512356.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هديل محمد على احمد مرعي1719

2823.518.53015161155.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004همس السيد محسن محمد عثمان1720

31.52819.53017171266.58.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004همسه حمدى محمود محمد الجمل1721

372718.52919.516.51317.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004همسه محمد حسنى الحنفى ابراهيم ميره1722

2423.518.529.517.52011379.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هنا ابراهيم هالل محمد غنيم1723

3227.518.530192012779.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هنا احمد الشربينى عبد العزيز الشربينى1724

36291829.51819130.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هنا طلعت السيد ابراهيم السيد1725
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363018.53019.520134710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هنا عبد العزيز محمود السيد على1726

333019301916.513179.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هنا ماجد محمد صابر حسن حسنين العمريطى1727

343018.5301919131.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هنا محمد عبد الوهاب ابراهيم كشك1728

3529.5183017.5171307.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هنا وليد محمد محمود السيد ابو المجد غزى1729

000000000إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هناء محمد سعد حامد محمد عيد1730

33.528.51729.51819126.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هند رمضان غازى عبد الصبور1731

3830203020201388.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هند سعد علي محمد عمار1732

38.5301729.518.520133.5710إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هند محسن حلمى يوسف على1733

30.525.5163012.517.5114.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هند محمد محمد فهمى السعيد محمد1734

34.527192919.5171296.50إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هند هشام محمد عبد القادر محمد عبد الخالق1735

33.527.517.529.516.518.5124.54.57إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004هيا وليد عامر اسماعيل عامر1736

332918.5301918.5129.55.59إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004وئام وائل عيسى عيسى طه1737

32271728161512087إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ورده عاطف عبد اللطيف عبد الستار1738

34.5301829.51818.513058.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004وسام ابراهيم احمد محمد الجمل1739

29271728151511659إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004وعد تامر جاد احمد صادق1740

3730193020191365.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004وعد عصام محمد ابو المجد عبد الوهاب1741

30271929.51619.5121.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004وعد محمود عبد العزيز نجيب حسن1742

30.529.5183017201255.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يارا امجد عبد الوهاب خليل الدحدوح1743

333017.529.518.520128.5610إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يارا مصطفى محمد على ابو النصر1744

28.527.5183015.520119.5510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يارا يحيى الششتاوى مرسى سالم1745

332818.529.518.515.5127.55.510إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين أحمد حامد السيد شرف1746

32.52818.5301816.51278.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين احمد يوسف عبد الفتاح جبر الشهاوى1747

29.524.519291915.512159إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين اسامة احمد الموجى محمد1748

171110.524.56.51269.56.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين السيد عبد الغنى السيد احمد مصطفى1749

29.524.514.528.5121910958إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين تامر السعيد عبد العظيم غريب1750

3121.5172513.5191085.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين جمال محمد عبد العزيز عليوه1751

3720.52027.518.519123.598إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين رشدى عبد العليم حسين1752

32.528202919.51912989إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين طارق ابراهيم محمد النبوى1753

35282029.51919131.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين مازن محمد عالء الدين زكريا1754

33.5232025.515.519117.588.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين محمد صابر السيد1755

ا1756 126.511.520.515.520665.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين محمد عبد ربه المتولى أبوري

35.528.518.52916.5191285.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004ياسمين محمود علوان متولى على1757

29.510152412.519915.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يسرا وليد احمد احمد ابو الحسن1758

32.5281926.517.519123.55.58إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يقين محمد محمد احمد ابو الفضل1759

35.5282028.518.520130.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يمنى احمد السعيد الصياد1760

22.56.516.5135.517647.52إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يمنى السعيد محمد عبد الغنى على1761

36.5302028.519.520134.5810إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يمنى عاطف فتحى محمد عبد الهادى1762

36.5282029.5201913489إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يمنى مجدى السيد على الشوربجى1763

28.5251927.516.518.5116.588إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يوستينا فادى مرقص حكيم1764

27.516.516.522141396.568إدارة غرب المنصورة  001شجرة الدر االعدادية بنات  0004يوستينا ماجد منير فرج غالى1765

2923152815.519110.578إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005ابراهيم اشرف ابراهيم ابراهيم البيومى1766

2422.51622.513.51998.568إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005ابرهيم عبد القادر ابراهيم عبد القادر ابو شريحه1767

37302030201913788إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد الحسيني سعد الدين رجب1768

26.52217261519106.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد السيد السيد حسن الدولتلى1769

31241627161911478إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد حسام فايز بدير احمد1770

27.51813.5251419987.58إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد خليل محمد عبد الرازق حسانين1771

27.5281626.517.519115.577.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد زكريا رجب عبد الفتاح حسن1772

3327162817.519121.57.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد سمير موافى موسى موافى1773
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2928.51627.517.519118.579.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد شاكر عبد العليم محمد مجاهد1774

31281727.518.5191227.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد عوض ابو العينين عوض1775

28.52916281819119.5710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد احمد سعد فريد محمد1776

322715.5251319112.577.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد احمد مختار منصور الشربينى1777

21.5171425121889.575إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد حسن زيدان1778

2725.51626.514.519109.579إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد حسنى عوض حسنين المصرى1779

302617.5271518115.57.58إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد عبد الفتاح محمد كاشف1780

29.52517.528.51719117.578.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد محمد عبد الحميد والي1781

33261828.51718122.579.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد محمود جاد على1782

34.529.517.527.517.520126.56.510إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمد محمود عبد الموجود عبد الحميد1783

2527.51424.5101910179إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد محمود عبد هللا محمود احمد1784

3729.52028.51919134810إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد مصطفى حسين محمد حسن1785

26.520.5162214.51999.577إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد ممدوح فوزي محمود ابو النجا1786

34281826.516.5181236.58إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد هاني موسي رمضان ابو العنين1787

31.527192918.51912578.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد هشام محمد حسانين عثمان1788

32.5291928.517.519126.579إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005احمد وليد احمد محمد محمود1789

25.529.5192513.519112.5710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005ادهم ابراهيم العايق احمد1790

3626182716.519123.579إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005اسالم عبد العاطى محمد عبد العاطى محمد1791

3729192919.519133.5710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005اسالم محمد حسن محمد مغاورى1792

25.517.51617.513.516906.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005االمير عبد هللا ابراهيم مصطفى ابو العطا1793

29.517.517.52216.51910367.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005السيد محمد السيد رمضان ابراهيم1794

25.517.515.524141796.56.56إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005السيد محمد عبد الرحيم عطيه  عبد الرحيم1795

25.519.5142314179647.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005السيد هانى سيد احمد متولي سيد احمد1796

35.525.5172518.519121.578إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005السيد هشام مصطفى عبد العظيم ابو زيد1797

31.517.5182515.519107.577.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005امير فاروق حسن حسن المتولى1798

332818.5261819123.578.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005اياد ايهاب احمد محمد ورده1799

29.519.51522.5131899.57.58إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005ايهاب محمد توفيق متولي الجندي1800

39291627.51816129.578.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005بيتر فرج جورجي عبد الملك1801

34.52515.52514.511114.568إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005جمال اشرف محمد كمال عبد العزيز ابراهيم1802

36.52617.5261817.512469.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005حازم حسام حسين عطيه رمضان1803

3521.5182818.51112168.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005حسام الدين مصطفي محمد شعبان العجمى1804

25.513.5111512.51477.558إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005حسام حسن حمزة رمضان1805

37.52717291618126.559إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005حسن عبده حسن عبده احمد1806

35.5281728.51717.512659.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005حسن كمال اسعد رزق رزق1807

221614.52415.518.59256.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005حسنى احمد حسنى احمد الباز1808

3229152814.519118.569.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005خالد ايهاب نبيه محمد العيسوي1809

3328.5172917.519125610إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005خالد سامى محمد عصمت محمد المدنى1810

3729.518.52918.518.5132.5610إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005خالد محمد ابراهيم محمد محمود رزق1811

38.529.519.5302017137.569.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005زياد احمد محمود حلمى موسى1812

32.527.518.52716.51712269.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005زياد السيد زيدان احمد مسلم1813

35.528.52026.517.518.5128610إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005زياد صالح على محمود عطيه على1814

352918.528.51719128710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005زياد طارق جالل عبد العزيز سالم1815

36.53018.529.51817132.569.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005زياد عاطف موافي موسي موافي1816

34.5281725.517.517122.569إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005زياد محمد عمر السيد السعودى1817

3426.51727.516.517.5121.558.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005سامح السعيد سمره محمد السيد1818

3729.516.52917.519129.569.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005سعد حسام بهجت عوض ابو ورده1819

33.528.516.5271617.5121.569.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005سلمان محمود محمد على دره1820

29.529.516.52516.517.5117710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005سيد ابراهيم سيد احمد ابراهيم1821
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3527192918.518.5128.5510إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005سيف ياسر محمد احمد جاب هللا1822

35.52819.528191813069.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005شريف احمد سعد محمد سعد قاسم1823

333016.528.519.518.5127.579إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن احمد حسين عبد السالم ابرهيم عيد1824

30.5271827.519.515.5122.578.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن احمد عبد الصادق العشماوى1825

1224.513.5231715.59058إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن احمد عزت احمد مجاهد1826

30.526.515271515114710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن احمد فتحي محمد فهمي1827

3227.515271413115.567.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن اسامه ابراهيم عبد الكريم العشري1828

302814.526.51717.511659إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن تامر محمد محمد العزب1829

34.52716.527.51817123.568.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن حازم بدير عاشور عطيه1830

2121.514.52714.515.598.568.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن ربيعى نصر همام1831

29.525.5172819.518119.569إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن رمضان غازى عبد الصبور1832

3229.51727.52018.512669إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن شمس الدين محمد شحاته محمد1833

373018.529.52019135610إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن طارق السيد عبد المنعم يوسف1834

37.53019292018135.5610إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن عادل السيد رجب خفاجى1835

2023.5162718.51510567.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن عالء عبد العال محمود علي فوده1836

29.5271828.518.516121.558.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد الرحمن محمود عبد النبى محمود احمد1837

26.52414.52818.516111.559إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد هللا احمد فؤاد السيد حشو1838

26.52415.524.517.517.5108510إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد هللا خالد السعيد ابراهيم رجب1839

32.5301726.5191812589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد هللا عصام على ابراهيم العواد1840

3229.517.526.518.51912489.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد هللا محمد احمد عبده احمد عجوه1841

3529.51726.518.519126.579.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عبد هللا وائل يسرى ياسين1842

31.527.517251815119710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005على الحسينى على الحسينى اسماعيل1843

2927.518.52817.518.5120.54.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمر ابو العلمين عطيه احمد محمد حسانين1844

33.52818.5271917.512689.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمر رضا انور عبده الجندى1845

3118.5162815.517.510978إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمر مجدي رفعت عبد العزيز عبد هللا1846

35.52517.529.51817125.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمر ممدوح ابو اليزيد حسين1847

1419142915.512.591.568إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمرو ايهاب حلمى محمد عوف1848

20.51812.522.59.5118356.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمرو عاطف عبد النبى ابو المجد نصار1849

32.52618.527.518.518.512369.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمرو عبود ابو المعاطى نايل ابراهيم خليفه1850

29.526.519.52717.51912089.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005عمرو محمد عبده محمد هالل1851

372819.529.518.519132.5810إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005فارس حسام عبد النبى كامل عابدين1852

29261927.516.5181188.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005فارس حسن محمود عبد الغني محمود1853

3026.514.52513.516109.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005كريم اشرف الشحات عبد الغنى شحاته1854

31.523.519251818.511789.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005كريم عمرو مختار ابراهيم محمد زبيب1855

28.526172616.51911489.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005لؤي سامح محمد العجمي مصطفى1856

31.528.517.524.515.518.5117.589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مازن ياسر شحاته احمد محمد1857

29.524.51729181611889.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مجدى المحمدى محسن فؤاد الشافعى1858

27.524182613.51610989.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مجدى هانى بيومى محمدابو المجد1859

28.522.519.526.51718.51147.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد ابراهيم فتحى ابراهيم خنفس1860

37.5281929.517.519.5131.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد عطيه1861

30.5201921.512191037.57.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد احمد احمد محمد الجندى1862

3226.5182315.516.511589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد احمد حماده محمد عبد الهادى1863

33261819152011189إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد احمد رأفت عبد الهادى الكنانى1864

2415.51720.51317.59089.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد احمد محمد زكى عبد هللا زيدان1865

39.53019.5302019.51398.510إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد احمد محمد محمد عوض1866

36.527162714.519.512189.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد السعيد محمد السعيد محمود1867

38.5281829.52019.51348.510إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد السيد كمال محمد عوض1868

3722.51827.5181712389.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد العربى المتولى محمود محمد1869
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24.5111626.516.51594.589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد ايمن السعيد عباس ابراهيم1870

372817.528.51917130810إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد ايمن الشربينى الشربينى السرجانى1871

372818.527.518.516.5129.5810إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد خالد مصطفى ابراهيم اسماعيل جوده1872

321515.527.516.519.5106.55.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد رضا محمد عبد السالم عوضين1873

371918.528.51719.5120810إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد طارق احمد هالل اسماعيل1874

38.52819302019.5135.58.510إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد طارق محمد احمد هوارى1875

199.5132110.515738.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد عادل عبد السالم البلتاجى1876

241212.520141282.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد عبد السالم محمد عبد السالم1877

31.5141117.58.516.582.587.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد عبد المعطى محمد المهدى على1878

352717.5271619.5122.589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد علي احمد عباس كاني1879

28.510.51520.5111585.588إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد فاروق رمضان احمد شلبى1880

32.513.516.521.514.51698.589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد محمد محمد عبد المنعم عبد المجيد1881

32.5241727.518.514.5119.589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد محمود السيد احمد عبد البارى1882

28.522.51529161711189.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد محمود صابر غريب محمد1883

34.528.518292018.513089إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد محمود عبد النبى محمود البسطويسى1884

37.52718.5282018.51318.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد محمود محمد احمد الهوارى1885

38.527.519.525.520191315.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد مدحت فاروق الحديدى1886

33.520.51729.517.517.51185.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد مصطفى عبد الحميد طلحه الصعيدى1887

3724.51826.51918.51255.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد نشات محمد محمد ابو على1888

37271728.517.518.51275.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد نصر الدين محمد ابراهيم محمد البطراوى1889

362817.529.517.518.5128.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد وائل ابراهيم على1890

312415.528.515.517.5114.588.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد وليد محمد مصطفى محمد1891

362816.525.517181235.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمد ياسر شحاته احمد محمد1892

23.5141226.515.51391.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود احمد محمد الشربينى السيد1893

36.52519.529.51817128.589.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود اسامه عبد اللطيف عبد الحميد على1894

34.522.51721.51419109.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود عصام السيد ابراهيم محمد عبد العال1895

26.522162713.51710559إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود عمرو احمد محمود شقوير1896

36221828.51819.5122.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود محسن عبده عثمان1897

38281926.519.519.51315.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود محمد لطفى محمد بدوى1898

35.52216.527.514.51911688.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود محمد محمود عبد الموجود عبد الحميد1899

33.514.517.529.517.519112.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود مصطفى مصطفى احمد عرفات1900

25.591525.511.51686.52.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005محمود هانى العتريس ابو العنين1901

2919.5152516.5151054.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مصبح احمد عباس احمد حماد1902

32.521.5162716.518113.53.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مصطفى ايهاب عباس محمد فتحى عباس1903

35.519.515.5281616114.549إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مصطفي حسام مصطفي السيد مسعود1904

م1905 35.520.5162918.517119.53.58إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مصطفى حسن احمد محمد االده

8.521.51025.581473.55.52.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مصطفى خالد عطيه السيد عطيه1906

29.522.51626.510.517.510566.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مصطفى عبده محمد شوقى عبد السالم1907

30.51616.52710181005.58إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005مصطفي نبيل محمد السيد ابراهيم ابوليله1908

332917.529.516181253.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005معاذ حامد احمد عطيه محمد فليفل1909

191813.526.510.51287.529إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005موهاب احمد محمود حامد1910

دين السيد محمود على احمد1911 34.52615.5291718.512238.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005نادر نورال

3726182916.518.5126.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005نشات محمد حسين السيد ابوعلى1912

28.523.517.528.515.518.5113.568.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005نور الدين رفيق ابراهيم عبد العزيز1913

37.5271828.518.519.5129.558.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005هشام يكن محمد احمد احمد الدهشان1914

322517291717.51206.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005هالل محمد اسماعيل عبد الرحمن1915

33.52914.5281718.51226.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يس احمد السيد على محمد حسين1916

35.527152513.5171165.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يسرى محمد يسرى السيد عبد العال1917

Page 40



Term1

3627.516281317.5120.538.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف ابراهيم الصاوي ابراهيم ابراهيم1918

35.529.51829.51615128.547.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف ابراهيم عبد القادر حسن احمد1919

35.524.51628.51417.5118.539إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف السيد متولى السيد عبد هللا1920

3527.517.5291417.51233.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف السيد محمد موسى محمد عوض1921

34.524.516291416.511838إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف حمزه ابراهيم احمد عباس1922

33281728.514.51512159إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف رشدي اسماعيل اسماعيل محمد شعبان1923

36.5271627.513.517120.55.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف عبد الحميد حلمى على محمد1924

3521.51626.514.517113.55.58إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف عبد الرحمن محمد عبد الشكور ابراهيم1925

37.52817261619124.539إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف عبد الرحيم السيد محمد العزب1926

27261426.51018103.549.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف علي احمد عباس كاني1927

33.52815.52615.517118.53.510إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف محمد الشربينى احمد احمد الصبى1928

3128.51724.515.515.5116.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف محمد صالح الشافعى محمد قيراط1929

332916.526.51413.511939إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف محمد عوض منصور عويس1930

28.526.514.5271414.5110.52.58.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف محمد محمد خليل خليل1931

322917.5251715.5120.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف محمد محمد عبد الحميد البجالتى1932

36.529.51827.51919130.5710إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف محمد محمود الزكى1933

37.528192919.5171334.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف محمود مسعد عبد العظيم سرحان1934

34.52917251516120.53.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف نبيل محمد ابوعبدة1935

342917.5251418119.53.59إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف هيثم محمد ابراهيم1936

3729.518271617127.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001جاد الحق االعدادية بنين  0005يوسف وائل يسرى ياسين المرسى1937

21271722.510.517984.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006احالم محمد جالل ريحان1938

18.515.516191017793.57.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006اسماء محمد حمدان دسوقي حمزه1939

614.51716.56.51260.53.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006االء زكريا محمد عبد الحميد1940

3528.5192718.5171285.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006االء طلعت محمد محروس وهبه1941

29291927.518.5171235.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006االء محمد بدير رجب محمد االتربى1942

29.527.5182616.517117.54.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006الشيماء مجدى ابراهيم محمد االخرس1943

25.524.51724.51519106.54.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006امانى عبد الفتاح احمد السيد محمد البنا1944

1225.515.517.5912.579.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006امل ياسر رفعت احمد محمدعطا هللا1945

27.527.518.523.514.517.5111.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006امنيه ابراهيم قدرى ابراهيم زعزوع1946

24.525.5162412.516102.53.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006امنيه محمد رشاد مصطفى بركات الغجوانى1947

322816.52711.5161153.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006اميرة رمضان محمود المتولي البلتاجي1948

2026.5172010.516.5945.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006اميره سعد محمد عبد الغفار على1949

25.52715.52313181045.510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006اميره محسن سعد الشحات الكنانى1950

27.52512.52413.515.5102.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006اميمه محمد يوسف محمد حسن1951

30.52916.524.515.5171165.510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006امينه احمد محمد ابراهيم1952

302716.5241516.5112.569إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايات احمد حسن عبد المنعم1953

332916.5261817122.5610إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايمان اشرف عبد الحليم ابراهيم عبد العال1954

20.52315.524.51418.597.55.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايمان رمضان عبد الحميد العقارى1955

12.526.517.520.51316.59058إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايمان سميح ابراهيم احمد بالى1956

36.529.5182918.520131.58.510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايمان صالح سمير صالح الدين علي البيومي1957

35.528.5152718.519.5124.568.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايه احمد محسن محمد يونس1958

182410.518.51318.58458إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايه احمد معتمد محمد فايد1959

19.52712.52315149777إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايه عاطف سعد رجب السيد يوسف1960

2426.512.523.51620102.57.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايه مجدى هاشم سالمه ابراهيم1961

15711191217.56457.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ايه محمد عبد هللا مصطفى1962

32.528.513.52617.515.51185.57إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بركسام ياسر السيد الغريب السيد1963

2222.512.523.5141794.547.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسملة السيد مصطفى السعيد السيد1964

30.52915.5291919.512368إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسمله السيد الباز محمد ابراهيم1965
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3025.51425.51719.511276.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسمله عبد المعطى محمد المهدى على1966

3425.516.525.51818.5119.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسمله مجدي مصطفي عبد العزيز مصطفي1967

000000000إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسمله محمد ابراهيم السيد عبده1968

28.528142517.51911377إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسمله محمد احمد الحنفى عبد الرازق1969

28.527.5132416.519.5109.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسمله محمد محمد على عبد الرحمن1970

33.528.515292019.512679إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسنت احمد محمد علي ابراهيم1971

31281525.517.5201177.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بسنت وحيد احمد السعيد دياب1972

272213.52519.51910768.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006بوسى عدنان السيد احمد المتولى1973

32.5291525.5162011869.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006تسنيم محمود فهمى محمد المتولى حجازى1974

000000000إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006جنه هللا ياسر امين علي احمد1975

32.52517.520.515.519.51114.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006جومانه صالح محمد خليفه عبده1976

3023.51726.5151411258إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006حنان محمد صبحى عبد العزيز مصطفى1977

28.52412.526.51219103.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006حنين عمرو محمد احمد الشربينى1978

30.526.515.526.51718.511659إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006حنين هانى السعيد عقيله محمود1979

27.52415.527.51618.5110.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006دعاء محمد عبد السالم عبد الجواد الدمراوي1980

2420.51325.51518.59859إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006دنيا امير محمد عبد هللا شلبي1981

2523.513.527.51717.5106.55.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006دنيا حسن محمد عثمان محمد سالم1982

2718.51423.514.51897.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006دنيا هانى محمد محمود محمد حسنين1983

302211.521.516.518.5101.547إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006دينا امين سلطان امين1984

23.517.514.52317.5189647.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ذكرى ياسر ذكريا محمد على1985

يا ابراهيم حسين عبده حمده1986 18.517.513.525.51616915.57إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ران

يا حمادة محمدالسعيد المهدى شلبى1987 3126.51427.517.518116.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ران

ة احمد حمدى احمد ابو سكينة1988 30.527.51625.518.5191185.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006راوي

2317.59.52210.512.582.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رحمة وجدى السيد احمد المنشار1989

26199231114884.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رحمه ابراهيم المحمدى جابر صادق1990

34.527.516.528.518.517125.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رحمه حسن محمد عيد العزب1991

27.515.51424.5141595.54.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رحمه عادل مظهر محمد مصطفى1992

33.518.51526.514.5151085.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رحمه محمود على محمد على علوان1993

3222.512.52915.514.5111.54.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رحمه ناصر عبد الخالق محمد فوده1994

3418.51628.51914.51164.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رحمه وائل محمد عبده الرفاعى1995

3227182718181224.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رزان محمد عوض سعد عوض كيوان1996

292615.528.51417.511368.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رنا رأفت عبد الجواد حسن سالم1997

28.52916271420114.55.510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006روان ابراهيم السيد عوض البيومي1998

26.52916.5261516.51138.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006روان اسالم محمد يحيى احمد سالم1999

2729.518.5231617.51144.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006روان طارق محمد البهلول السيد ابراهيم2000

2123.515.52312189558.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006روان ماهر مسعد عبد الحفيظ2001

نه محمود عبد المنعم مصطفى يوسف2002 252414.523.510.51997.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006رودي

34.529.518.52818.51912959.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006روي حامد محمود حامد ابو زيد2003

3024.514281418110.558.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ريتاج ياسر كامل محمد عودة2004

30.529.516.527.517201216.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006زينب عبد الغفار مبروك بسيوني ابو منصور2005

18241313.5101978.557إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006زينب قاسم سيد عبد الاله2006

27.524.5161713.51998.578إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ساره نصر حسين السيد احمد2007

3329.51925.5151912258إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سجده عالء الدين السعيد الشحات2008

27.53016.527.515.51911779.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سحر السيد الشحات احمد سيد احمد2009

313017291819125710إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سلمى خالد محمد بدر ابراهيم2010

17.525.51418.5111986.559إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سلمى سامح حاتم الطانى محمد2011

2522.517.52412.519101.559.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سلمى على على على الميه2012

30.52617.523.51417111.577.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سلمى كمال محمد الدسوقي2013
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34301827.517.51912758.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سلمى محمد عبد الصبور عبد الصبور درويش2014

29.52316.522.51220103.54.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سما احمد عبد المحسن حسين2015

322716.524.5161911678.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سما كمال احمد احمد احمد  عابد2016

2724.5132115.51910158إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سماح السيد السعيد عبد العال جويلي2017

19.519.516.528.510199457.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سماح محمد مغازى مغازى نصار2018

333018.528.519191294.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سنا محمد محمد الحسيني العشرى2019

2222.515.527.59.519974.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سها ابراهيم عيد ابراهيم ابراهيم الفقي2020

30.52817.529.516.52012259.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سها اشرف عبد العال عبد العال رمضان2021

1918.512.5297.51786.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سهام احمد محمد عبد الحميد والى2022

182717.529.511191033.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سهر جالل نجاح مرسى سليمان2023

322917.53016.5191254.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006سهيلة تامر السيد ابراهيم االنصارى2024

272816.529.51519116510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شاهندة محمد صابر محمد2025

3329163016.520124.5510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شروق السيد السيد رمضان علي2026

2023.5152911.5179948إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شروق السيد محمد محمد على2027

24.52815.529.512.519110510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شروق خالد محمد راشد2028

24.5301929.518.518121.5710إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شروق شوقى عزوز على2029

21.526.516.529.510.519104.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شروق محمد نزيه حسين اسماعيل2030

31.52917291219118.558إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شمس محمد السيد عبد العليم ابراهيم2031

27291729.51320115.558إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد ابراهيم مسعد محمد على2032

33.5301629.512.520121.549.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد احمد محمد وحيد حسن السعيد السعيد2033

27301529.512.52011459إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد السيد السعيد محمود الشرقاوي2034

32281730181912548إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد السيد يوسف محمد حسن2035

282917.52916.519120510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد حاتم محمد محمد احمد شهاب2036

31.5281729.5161912259.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد حماده متولى سيف النصر2037

3429.51628.5131912148.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد سعد الدين سعد محمد بكر2038

312916.5291219117.54.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد سعيد محمد السعيد عليا2039

32.52917.529132012158.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد عادل عباس السيد مصطفى2040

2815.514.525.58.519924.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد عبد الرؤف محمد عبد الرؤف ترك2041

35.51916.527.51619114.53.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد عماره نجيب محمد السنديونى2042

29.511.513.522.57.516.584.53.57إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد محمد فتحى السيد عوض2043

30.5251426920104.547.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهد محمود حسن جابر معوض علي2044

34.525.51626121911448إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شهنده انور رؤوف انور علي2045

3328.515.529.51620122.559.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شويكار المحمدى محسن فؤاد الشافعى2046

363017.529.517.517.5130.559.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شيماء السيد محمد السيد زيد2047

36.529.518.529.516.519130.5710إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006شيماء محمد لبيب عبد اللطيف رجب2048

3326.514.52914.519117.53.57إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006صباح السعيد حامد محمدى منصور2049

33.529.51728182012648إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006صفاء السيد السيد ابراهيم جاد2050

3327.516.527.514.518.511937.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006غرام حمام مصطفى عباس جاد2051

282517.5271418.5111.537إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006فاطمه ربيع محمد الموجى عبد الخالق2052

31.52717.528.512.513.511748.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006فاطمه سعد جوده اسماعيل2053

3828.519.53018.520134.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006فاطمه محمد المليجى عبد الرازق المليجى2054

36271828.51620125.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006فاطمه محمد محمد فرج الجندي2055

3728203018201334.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006فرح حسام الدين سعيد عبد المعطى على خليفة2056

3023.51728.511161104.58إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006فرح عادل جمال فتحى رجب2057

32.528.517.52817.5201243.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006فرح عادل حلمى احمد سليم الديب2058

302417.526.5172011548.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006كريمان كريم اكرم كمال نوارة2059

31.526.518.5281919123.57.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ليلى تامر محمود محمد النحاس2060

1319.516.5191214.58078إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ليلى صابر على عطيه زيدان2061
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151816.520.51013.5805.57إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مديحه ابراهيم السيد محمد هيكل2062

179.514179.5176756إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مروج تامر بهجت فؤاد متولى2063

32.526.514.5251517113.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم ابراهيم محمد عبده عابد2064

31261524141711068إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم احمد نعمان محمد نعمان البيار2065

30271623.51717113.559إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم اسامه محمد السعيد محمد احمد دويدار2066

30.52717.52819.519122.559إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم السيد ابراهيم السيد2067

272611.521.514.519100.548إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم السيد جمعه محمد جمعه كحول2068

3029.51823.5181911978.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم السيد عاشور محمد صالح2069

3430192818.519129.5610إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم السيد متولى السيد عبد هللا2070

121813.521.514177947.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم السيد مختار حموده2071

23.525.516.525.516.519107.548إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم امين فتحي محمد حسن2072

26281723.51718111.548إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم حمدي مصطفى السيد خليل2073

16.52516.52314.51895.547إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم زكريا محمود السيد2074

39.527.520302020137810إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم طارق ماهر يوسف محمد الحسينى2075

26.52816251418109.567إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم طارق محمد العتريس ابراهيم رمضان2076

26.5271427.5141610957إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم عبد المنعم محمد عبد المنعم  حجاج2077

33.524.516.528.516201197.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم عصام محمد محمود عبد الرحمن2078

35.52516.52917191234.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم محسن عباس محمد جاد2079

322716.529.518.520123.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم محمد ابراهيم السيد رمضان2080

28.522.515271416.510758.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم محمد احمد عبد الاله حسنين2081

342715.526.51417.51173.59إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم محمد حسانين عبد العال احمد2082

302315.5261512109.549.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم محمد فرحات عباس حلمى2083

33271928.51719124.589.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم محمد محمد محب الدين ابو الهدي2084

19.52115.522.59.5178868.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم نشات احمد محمد غنيم2085

2320.515.52410159358.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم وليد الحسينى عبد العزيز مرزوق2086

32251629.51419.5116.538.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم وليد السيد توفيق العدوي2087

32.525.51729.516.52012179إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مريم يحيي احمد عبد العزيز2088

31232029.513.51911758.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ملك احمد ابراهيم عباس ابو العنين2089

32.525.516.529.51616.512078.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ملك خالد عبد الجليل على مصطفى2090

30.526.518.52914.51911979.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ملك محمد جمال عبد السالم محمد2091

32271928.51318119.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ملك هاني احمد محمود شقوير2092

332818.528.516171246.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ملك وجدى محمد عبد القادر النادي2093

000000000إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ملكه السيد حسن عسكر السيد2094

3427.517.52717.520123.569.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منار محمد السيد محمد عبد العزيز2095

33.526.51828162012269.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منة هللا رشوان خليل عبد الغني رشوان2096

29.521.51828.512.52011079.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منة حسن احمد حسن عبد المولى2097

292716.526.512191114.59.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا احمد نبيل محمد على2098

31.528.518.527.51820124510إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا حسانين ابو ضيف بديوي عبد الغني2099

27251623172010857.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا خالد مرسى السيد ابو السعود2100

30.528.5162617.519118.559إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا محسن احمد عبد العزيز محمد فوزى2101

30.527.51926.517.51812159.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا محمد رفعت عبد العزيز2102

2321.518.5211514.59948إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا محمد مسعد محمد الشبراوي2103

27.52816251617.5112.559.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا محمود السيد محمد الشحات2104

3128.520261515.5120.549إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه هللا ياسر السيد محمد احمد2105

33.522.51821121010738إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منه محمد شعبان عزب السيد2106

1823.51824.513149738.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منى سعد الدين سعد محمد بكر2107

2923.5192514.51611138.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مني طارق فتحي محمد بدوي2108

3025.519.526.517.514.511948إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منى محمد ابراهيم محمد السباعى2109

Page 44



Term1

2927.519271818120.549.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006منى مصطفى الشافعى عبد العال احمد2110

3427.51927.518.519.5126.549.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مها احمد نبيل احمد حسين2111

28.522.51925.516.515.511238.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مها سالمه على عبد الرحمن حموده2112

31.525192717.514.512058.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مى احمد السيد ابراهيم جاد2113

34.525192614.51811939إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006مى مصباح عبد العظيم محمد احمد2114

32.525.51928171812248.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ميار احمد ابراهيم حسين الجمل2115

34.52819.52818.510.5128.539إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ميار هاني محمد السعيد مصطفى2116

2824.519.525.51412.5111.538إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ميران السيد السعيد المملوك2117

15.5131725.57187839.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ندى ابراهيم جابر ابراهيم على البربرى2118

11.51418.52510.51679.569إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ندى السيد محمد الموافى الموافى موسى2119

26251529.51517110.5710إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ندى سامى السيد خفاجه وهبه2120

2314.519.52918.514104.579.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ندي طارق عبد العظيم عبد الحليم بركات2121

3123.51928.5191612169.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ندى عبده محمد عبد المعطى عوض2122

32.526.518.528.519.518125.559.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ندى مصطفى عطا رزق هيكل2123

3121.51928.51719.511749إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نرمين طارق عبد العظيم ابراهيم الفقى2124

28.526.518.527.518.519119.549.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نسمه محمد محسوب النبى حجازى2125

332919.528.5182012869.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نشوى السيد عبد العال ابراهيم عبد العال2126

3119.519.529181911756.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نور رضا محمد مصطفى الدماطى2127

3328.519.529.51920129.579.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نور محمد عبد الفتاح حسين رضوان2128

322819.52919.52012857.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نور هانى محمد محمد علي البكر2129

204.516.5228.51371.546إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نورا محمود حسين عبده حمدان2130

30.52719.529.519.52012679إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نوران احمد حسنى محمود المصرى2131

34272030171912869.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نوران انور محمد ابراهيم السيد شاوره2132

15151929.51216.590.546.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نوران خالد محمد عبد هللا شلبى2133

26.516193013.516.510566إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نوره السيد الجميل السيد على الصعيدى2134

29.527.51927.51620119.557إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نورهان ابراهيم رزق عبد العزيز صيام2135

33.52818.528.517.52012639.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006نيره ابراهيم عاشور محمد صالح2136

3226.520271919124.559.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006هاجر سامى عبد العليم سيد احمد سيد احمد2137

37.52920301920135.579.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006هاجر محمد دسوقي رمضان2138

32.5131823.513.517100.558.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006هاجر وليد صابر محمود شحاته2139

39.529203019.51813869إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006هبه محمد محمد لطفي علي2140

31.525.5192015.518.5111.548.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006هدير صالح عيد عبد هللا شراره2141

30.52519.52717.519.5119.579إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006هند ممدوح مختار علي السيد2142

36.52820271818.5129.579.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006يارا احمد عبد المعطي بيومي الشيخ2143

3624.51927.5182012579إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006يارا ياسر أنور ابراهيم أنور2144

39302030192013879.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ياسمين ابراهيم محمد عبده القصيري2145

33.52519.528.517.518.512459.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ياسمين السيد عبد العليم محمد مجاهد2146

352419.5301920127.579إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ياسمين جمعه محمد أمين البيار2147

3324.52024.517.520119.579إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006ياسمين حمدى محمد بهاء الدين محمد عبد الرحمن2148

35.52919.53019.520133.579.5إدارة غرب المنصورة  001االيوبيه ع بنات  0006يمنى جمال عوض الحسيني قشطه2149

3024.51728.51616.5116410إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007اربسيما امير ابراهيم عزيز شتا2150

نا يوسف سعد ميخائيل2151 273016.529.518.515.5121.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007اردي

2628.516.528.51819117.567.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007اسراء احمد محمود احمد موسى حسب الـله2152

2929.51829.5171912367إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007اسماء حمدى محمد حسن عبد المنعم2153

28241829.51820117.569.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007اسماء ناصر الحسن غنيم2154

3025.517.529.515.51911889إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007االء السيد محمد رفعت ذكى مصطفى2155

3126172217.520113.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007االء ايهاب عمر السيد الرفاعي2156

343019.5301819131.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007االء خالد محمد فؤاد محمد سليم2157
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2629.519.530171912269إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007االء عبد هللا محمود عبد السيد احمد2158

25.53019.53017.519122.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007امال محمد عبد العزيز السيد محيى الدين2159

3028.519301919126.5810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007امل مجدى السيد المدنى عنان2160

31.529.519.53017.520128610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007امنيه هاني رضا محمود حسن خضر2161

292919.528.517.519123.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007اميره بخيت خلف محمود السيد2162

30.53018.53017.514126.5510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007اميره رضا زاهى ناروز قلينى2163

28.53019301719124.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ايمان عبد هللا هالل غريب2164

28251930171811958إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ايمان محمد على السيدالعيوطى2165

3029.519.5301820127410إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بتول ايمن محمد محمد همام علي2166

3129.519.53018.519128.5410إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بسمله السيد اسماعيل احمد ابراهيم2167

28.527.52030172012369إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بسمله العدوى عبد المنعم محمد ابراهيم حسب الـله2168

3230192818.519127.569.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بسمله باسم السيد حامد محمد على نور2169

32.524182816.51911958.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بسمله صالح الدين محمد حسني2170

23.520.51624.591493.546.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بسمه عبده رأفت عبد التواب2171

35.524.51729.517.51912469.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بسنت السيد محمد عبد الحميد والى2172

3527.519.529.51819129.5410إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007بسنت محمد عبد القادر محمدعلى2173

342519.529.513.518121.549إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007تسبيح هانى السيد سعد حسن عنان2174

25.529.519251817.5117610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007تسنيم خالد محمد ناجى شعالن2175

33.527.520281813.512757إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007جاكلين حماده فرهوج لويز2176

322719.527.51714123610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007جاال الجندى ابراهيم مالك سليمان2177

30.529.51830181612659.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007جنه السيد احمد عبده احمد عجوه2178

35.529.518301916.5132410إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007جنى ابراهيم حمدى ابراهيم محمد2179

3530183019.512.5132.5810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007جومانه عماد سالمه عبد السيد سالمه2180

3427.517.528.51312.5120.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007جومانه ماجد كمال شحاته بشاى2181

20111615.5101972.555إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007جيهان خالد حسين حسين البطاط2182

33.528.519.529.51617.5127410إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007حبيبه اشرف محمد رفعت عبد القادر2183

34.528.519.52517.51912569.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007حنان نبيل محيي الدين محمد عبد الـله2184

37.52919.528.518.51913379.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007حنين سامح نظيف مهنى محمد2185

292919.529.517.520124.579إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007حنين هيثم محمد عبده الشربينى رمضان2186

35.526.5183019.518129.5510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007حنين وائل عبد هللا محمدعوض2187

31.525.517.5291716.5120.559.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007دنيا السيد حسين محمد المصري2188

29.522.51727.5910.5105.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ديانا ايهاب الشحات عجايبى الشحات2189

37.528.5192916.510130.5710إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007رجاء شحاته جاد الكريم سدره2190

21155.52511.527858إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007رحمه خالد محمد فهمى السيد2191

28.52513.528.516.51711266.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007رنيم ابراهيم الكنانى محمود الخضرى2192

2926.51629.5181911969إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007روان تامر عاطف عبد القوى2193

3829.5202919.520136810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007روان حمدينو محمد عطيه2194

33.5281928.5151612468.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007روجينا امير مجدى صادق اسكندر2195

31.526.5202915.519122.568.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ريهام خالد رجب عبد العزيز محمد2196

28.528.51827141911669إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007زينب االلفى مصطفى السيد العزب2197

34.52819.52817.519127.557إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007زينب مصطفى على ابراهيم محمد2198

28.52719.5301815.512349إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ساميه عطا هللا فايز فريد جرجس2199

34.5291929.5192013157.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سجده ابراهيم شحاته ابراهيم عبد الجواد2200

2127.518.530171411478.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سجده جالل محمد بديرعبد العزيزكشك2201

34.5271929.51819.512869إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سلمى اشرف السيد عبد السالم على2202

32.528.51929.51718.5126.568.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سلمى السيد محمد محمد ابو الخير2203

3429.520292019.5132.599.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سلمى على ابراهيم الحفناوى2204

3223.519.52817.518.5120.586.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سما ابراهيم متولى ابراهيم عامر2205
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3321.518.52717.518117.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سما سامح مصطفى محمد عطيه2206

3423.520282017125.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سما عبد الوهاب السيد عبد الوهاب2207

36.528.52029.51919.5133.588.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007سما مصطفى يحى مصطفى السيد2208

3425.5172919.51712589إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شفا محمد متولى رمضان حسن2209

3322.520281714120.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد ابراهيم ابراهيم عطيه الزغبى2210

33.5291928.517.519.5127.588إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد ابراهيم محمد عبد الرحمن2211

33.527.51929.517.515.512787.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد توفيق عبد النبى السعيد ابراهيم الشبه2212

35.528203014.520128810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد حسن ابراهيم سليمان حسن2213

33.53019.52616.518125.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد شريف السيد احمد محمود2214

282819.528.51718121710إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد طارق السعيد حسين ابراهيم حجازي2215

2229.518.52616.519112.589إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد مجدى زكريا حسين احمد2216

1628.517.52617.514.5105.586.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شهد هانى كمال جرجس مينا2217

16.525.51524.51016.591.578إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007شيماء سعد ابو بكر السعيد الرفة2218

2228.51625.511.518103.589إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007صباح اشرف محمد السيدالكالنى2219

21.52718.5231319.510378.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007صفيه سعد ابو السعود محمد عيسى2220

232218.523.5152010288.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007صوفى فادى صبحى دانيال واصف2221

1624.51724.515.516.597.587.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007عزه عبد النبى السيد احمد شوشه2222

232919.52513.519.511088إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007عهد احمد عماد الدين محمد كامل رضوان2223

19.522.516.5287.516.59477إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007غاده احمد محمد عادل صالح عبد الـله2224

32301928.516.514.5126610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007فاطمه السعيد السيد احمداحمد الحلوانى2225

132918.524131697.579.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007فاطمه محمود عبد الرحمن محمد حسن2226

13.52717.515.512.598657إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007فريده خالد عصام عبد الرحمن2227

223151810.51168.567.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007لبنى محمد مسعد السيد ابراهيم عبيد2228

15.52818.520.5121394.576.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ليلى تامر محمد فتحى السعيد2229

30292027.51816.5124.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ليلى محسن بقطر شنوده بطرس2230

333018.52716.517.512569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ليندا منصور مجدى جاد2231

25271926.516.51711478.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مارتينا امير صبحى شاكر شحاته2232

31.5291927.5201712778.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مارتينا محسن ميخائيل اسكندر غبلاير2233

28.5281928.51814.512255.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مارلى ايهاب الشحات عجايبى الشحات2234

34.53018.5302015.513369.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مارينا ايهاب عدلى بدير فانوس2235

35.52918.529.517.513.513068إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مارينا سمير ذكى رياض2236

31.5271928.518.516.5124.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مارينا لبيب جرجس عوض سليمان2237

3229192818.514.5126.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مارينا هانى سمير فهمى صليب2238

332919281916.512869إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مروه السيد البدوى محمد2239

2826.518.529.514.51811769إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مروه محمد ابراهيم ابو العنين2240

34.52816.529.518.51612789إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم ابراهيم محمود محمد مجاهد2241

362919.529.51917.513399.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم احمد محمد نبيل عبد اللطيف النجار2242

3630193019.519134.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم ايهاب الدرينى المرسى ابراهيم2243

36.53019.5302019136910إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم حسن محمد على عبد الحليم صقر2244

34281929.518.516129810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم سعد محمود عبده محمد2245

35292030191613388.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم عماد عطيه العجمى الدسوقى2246

34.52820291918130.588.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم ماجد ابراهيم محمد ابو الخير2247

34292028.52017131.568.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم محمد عبد هللا على عبد الرحمن2248

36.5292026.518.514.5130.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مريم هانى فوزى جورجى عبده2249

3629203019.519.5134.569.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ملك فؤاد ابراهيم فؤاد ابراهيم2250

32.52818291719124.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ملك محمد ابراهيم احمد حسن حماد2251

36.525.5193018.518129.58.59إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ملك محمد سمير عبد الوهاب محمد عطيه2252

35.529.5193019181338.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007منه هللا حسن محمود حسن العدوى2253
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3430193020191338.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007منه هللا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن زهري2254

33.5281827.518.518125.57.59إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007منه هللا محمد توفيق عبد المطلب ابراهيم شرابي2255

000000000إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007منه هللا محمد مسعد السيد عبيد2256

29.522.5162818.517.5114.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007منى محمد بدير احمد يوسف2257

3226.51628.516.519119.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مونيا هانى فؤاد سليمان2258

26.529.517.529.518.515.5121.568إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مى احمد ابراهيم حسن المرسى الفار2259

29.52717.527.51718118.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مى محمد سعد السعيد راجح2260

322716.52817.516.5121610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مى محمد محمد عادل عبد الفتاح2261

2320.516.52716.519103.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مى محمد محمود ابراهيم سعفان2262

2527.514.529.51720113.57.59إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007مياده ماجد محمود صقر2263

22.525.51528.518.51911058.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ميرنا محمد عبد الحليم محمد2264

18.5181525.518189557.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ميلينا عادل يسرى جميان2265

2424.514.529171610957إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ندى النسيرى بدير عبد العزيز النصيرى2266

27.52617.53016.518117.589إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ندى محمود احمد احمد عريضه2267

2926.514271817114.586إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007ندى محمود فتوح احمد رزق2268

27.527.51428151911246.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نرفانا فادى جميل سعد متى2269

3429.515.5301819127710إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نعمه محمود بدير سعد محمود2270

35.5301529.518.519128.57.510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نور محمد السيد الغريب الجربان2271

24.5281526.51815.511269.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نورا جمال شحاته فرج بخيت2272

28.528153017.5191196.510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نورا عادل سالمه جرجس2273

30.52816301919123.5710إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نوران خالد ابراهيم احمد يوسف2274

29.53016.529.51818123.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نوران ناجى عبد الحميد نصحى مصطفى الشربينى2275

37.5291429.5171812759.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نورهان عبد الحميد محمد محمد السيد غانم2276

37.53018.52918191336.510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نورهان محمد زينهم احمد خفاجى2277

383016.529.518191327.510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007نورى كمال محمد سعد محمد جوده2278

38.52915.53018.519131.579.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007هاجر حسن حسن محمد الكنانى2279

29.53015.529191912389.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007هاجر خالد رشدى عبد الحميد دعشوش2280

373016301919132710إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007هاجر محمد محمد على صالح2281

38.53019301719134.57.510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007هبه هللا محمود محمد حسين محمد خليل2282

35.530162918.5191298.510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007هبه عادل محمد الحماقى محمد مجاهد2283

353015.5271617123.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007هنا رضا محمد الحماقى محمد مجاهد2284

33.53016301719.5126.5510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007هيالنه هانى انور شنوده عبد السيد2285

3530163015.519126.54.510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007وعد محمد ابراهيم المرسى ابراهيم2286

332916.53016.5191254.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007وفاء سمير يونس احمد كشك2287

39.5301729.51918135910إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007يمنى سعد احمد كمال الدين احمد فهمى2288

36.53015.529.51818129.54.59إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007يمنى عاطف على عبد العزيز2289

383016.529.519191335.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007يمنى محمود حلمى ابراهيم عبد الرحيم2290

3329.514.52812.516117.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007يوستينا جرجس فكرى يوسف مليكه2291

34.53015.529.516.519.512659إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنات  0007يوستينا ميالد زكريا ابراهيم رزق2292

242715.527.514.514.5108.548.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ابانوب رياض زكى رياض واصف2293

32.528163015.519.512259.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ابانوب عزيز مكرم عزيز صليب2294

313016.527.515.519120.549.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ابانوب مينا رزق شحاته2295

362815.528.516.519124.549.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ابانوب هانى نصيف عبد الملك بشاى2296

29.5281629.512151156.57إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ابرام سامح حبيب جرجس2297

32251829.51517.5119.559.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ابراهيم محمد ابراهيم السيد رزق2298

37.52916301819130.5510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد اشرف عوض عبد الفضيل2299

332917.529.516.519125.559.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد السعيد محمد حسين محمد خليل2300

22.527.511.525.5131810058.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد ايهاب منير عبد الفتاح الشحات2301
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19.5281224.57.517.591.564.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد خالد احمد محمد امين2302

35.528.516.529.5171912789إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد خالد رمضان عبد الرحيم2303

102010.520111871.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد سامى فاروق السيد محمد ابو شعيشع2304

27161521.571886.568.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد عبد العزيز محمد تهامى مبروك2305

14.51019237.516746.58إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد محمد ابو السعود محمد عيسى2306

2424.51923.5101510179إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد محمد كمال احمد الدمنهورى2307

32.529.52028.515.51812679إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد محمد محمود الشحات محمد الجبرتى2308

34.524.5192117.515.5116.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008احمد وليد محمد سعد سرحان2309

37291928.515.51912969.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ادهم احمد السيد محمود2310

33.52919.53018201307.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ادهم احمد محمد محمود حسين2311

3729203018.519134.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ادهم طارق رجب وهبه على2312

000000000إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ادهم ممدوح حامد احمد شعبان2313

1924.519.528121610378إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008اسالم زكى فاروق زكى توفيق2314

18.528.52027.51517109.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008اسالم مصطفى مصطفى محمد2315

21.520.520278.51897.579إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008السيد محمد السيد محمد ابو الوفا2316

21.523192213.516.5997.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008امير اسحاق درغام اقالديوس درغام2317

31.5281929.516.518124.567.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008امير عبد القادر عبد القادر عمر حسن2318

34.529.51926.513.51812378إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008انتونى اشرف يوسف غالى صالح2319

212216.524.58.51692.572إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ايهاب محمد جعفر الغريب السيد2320

2628182613.516111.555إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008باسم لويس ثابت صليب غطاس2321

32.52918.527.51014117.55.57إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بوال ثابت دوس بوس نخله2322

34272029.51716127.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بوال عبد المسيح مناويل معوض حسنين2323

3026.52029.51714.512368.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بيتر مجدى منير مترى يوسف2324

30.5261927.58.518.5111.589إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بيشوى اميل رزق الـلـه سعد ميخائيل2325

272920291815.512357إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بيشوى جورج سمير سالمه ابراهيم2326

32291927.5715.5114.557إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بيشوى عماد نسيم سليمان حنا2327

33282029.517.514.512858إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بيشوى عيسى جبريل ابراهيم خليل2328

33302028.518.51613058.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008بيشوى نبيل فايق جيد2329

2929.519.5291517.51224.54.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008جان فادى برسوم برسوم2330

37.53020301919.5136.579إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008جوزيف جورج منير اسحق رزق2331

3528.5203018.51713287إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008جون بوله عادل بانوب عياد2332

3227.520301817127.55.56إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008جون عماد كامل حنا تاوضروس2333

3329202818.514.5128.568إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008جيوفانى وديع دانيال وديع2334

333019.52916.51912867.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008حازم احمد محمد عبد الرحيم محمد2335

23.52211.525.510.5159347إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008حازم محمد نبيل امام2336

23.52919.528.515.513.511656.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008حسام عبد المنعم محمد عبد الحميد دسوقى2337

35282029.51417126.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008حسام ياسر محمد توفيق عامر2338

35.5302028.5191713359إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008حسن احمد محمد حسن عبد الجيد2339

34.526.52029.519.514130610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008حليم وهيب حليم مشرقى2340

34.5302029.519151335.59.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008خالد باسم السيد حامد محمد على نور2341

23.52918.52715.513.5113.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008خالد سامى شعبان محمد سليم2342

32.53019.529.51712.5128.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ريمون بدر كمال حكيم منصور2343

33.527.52029.51713.5127.559إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008زياد محمد محفوظ عوض حسن محمد2344

2128.516.522.514.514.510348.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008سامح زكى رؤوف زكى2345

362919.529.519.518133.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008سامح هشام السيد سعد حسن عنان2346

3429.51927.516.516.5126.558.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008سامر سامى عبد المالك برسوم غبلاير2347

292919301815.51256.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008سيد بيلى السيد محمد على سيد احمد2348

27271927.517.51611849إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008سيف الدين عمرو نيازى يوسف موسى2349
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122413.524.512.5486.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008سيف سامح فاروق السيد محمد ابو شعيشع2350

000000000إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008شنوده بطرس عطيه يعقوب يوسف2351

34.5301528.51819126510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008صبرى ابراهيم صبرى نصر حليم سولاير2352

333019301816130610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عادل عصام رجب عبد الجليل اسماعيل2353

36.530172817.519129610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عادل محسن على صابر فرج2354

102414231212.58339.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الجليل بولس عبد الجليل بولس2355

32301728141912169.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الرحمن احمد عبد الفتاح محمد2356

29281527.515.517.511589.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الرحمن السيد رفعت احمد عطيه2357

38.53016301719131.5810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الرحمن السيد لبيب جبر على2358

362516.53015.519123810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الرحمن صالح عبد الحميد اسماعيل ابو الوفا2359

21.526153015.517.5108510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الرحمن عبد هللا محمد على فوده2360

23.52414.528.51013100.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الرحمن عنتر بدير عبد العزيز النصيرى2361

30.53015.530181912489إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد القادر الزغبى2362

30.529173019.51912659إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الغنى غريب على عبد الغنى على2363

38.53017.530181913479.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد هللا اشرف محسن رزق2364

37.53017.53018.520133.589.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد هللا مصطفى ابراهيم محمد صالح2365

332816.5301519122.579إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عبد الواحد محمود عصام عبد الواحد2366

3229.5183014.51912469.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008على احمد محمد شعالن2367

3030193018.517127.589.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمر احمد سعد عبد الخالق محمد الحديدى2368

32.526.516.5302019125.589.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمر احمد محمد مصطفى ابراهيم2369

262716.524.5161811069إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمر اسامه على الشربينى على2370

32301729.51519123.589.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمر حسن الششتاوى محمد السيد خليفه2371

2628.518291619117.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمر محمد الكنانى عبد العزيز محمد2372

323015.5301919126.5810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمر محمود حسين محمد الغنيمى2373

36.53019302018135.589.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمرو اسالم ابراهيم فهيم فايد2374

32.53019291919129.559.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008عمرو ماجد عبد الستار حسن عوض2375

31291729.51819124.589.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008فارس الرفاعى عرفات توفيق فوده2376

29.5301629.51719122810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008فارس عصام جمعة عبد النبى رمضان2377

31.52815.529.515.51712088.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008فهد محمود حمدى منصور2378

34.529.518.5291815.5129.569.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008فيلوباتير فادى جرجس انيس2379

232817.53015.517.511469إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كريم السيد محمد احمد زيدان2380

4.5211327111676.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كريم محمود محمد ابو السعود2381

27301629.517.51912069إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كريم محمود محمد محمد جمعه طيره2382

8.5291627.512169369.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كريم وليد بدير عبد الخالق السيد العرابى2383

27.530172614.517115610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس ايمن نصحى عطا هللا واصف2384

3.5281326.59.51580.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس رامى عيسى انيس عبد الملك2385

25.527.516.52817.514.511569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس سامى عزيز صالح2386

2729182716.513117.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس شاكر عزمى شاكر2387

28.5291728.518.514121.569.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس شعبان بشاى سفينى رمله2388

29.52817281713.5119.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس مالك نظير عوض الـلـه2389

233017.52717.51711569.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس ناجى عبده سدره جرجس2390

2629162715.517113.5610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس هانى مسعد عبد الـلـه شحاته2391

24291625.516.515.511169.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008كيرلس هانى يوسف الياس2392

2830163016.520120.5810إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008لبيب السيد لبيب جبر على2393

24.53017.52916.520117.5710إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مؤمن محمد مطاوع عبد السميع عبد هللا2394

8.52915.525.514.513.593610إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ماثيو بوال فكرى عوض محفوظ2395

252615.5301618112.588.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مارك هانى وسيم شوقى جرجس2396

525152913.51687.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد احمد حمدى محمد البيومى2397
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16.528.515.526.5161510368.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد احمد رمضان حسن القناوى2398

21.53015.528.516.516.511289.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد احمد على على محمد2399

33.528163016.52012488إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد احمد محمد السعيد رمضان2400

36.530193017.51913388إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد اشرف حامد الليثى الليثى2401

2227.51929.516.518114.579.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد الدسوقى طه حسن على سمك2402

3029.517.529181912479إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد السيد مبارز سيد فراج2403

3229.5172716.52012249إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد السيد محمود السيد جمعه2404

9.521.517.527.516.51892.578إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد حسن رمضان على على2405

2722.518.52715.520110.588.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد حمدى احمد العزب الدموهى2406

122612.52114.5178659.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد سليمان سالمه سليمان حسن2407

15.52813.527.514.515.59968إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد عبد الستار ضيف شاذلى احمد2408

32.5261929.517.515.5124.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد عبد الغنى بدوى عبد الغنى الشافعى2409

25.52316.525.51515.5105.557.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد عبد المنعم على عبد المنعم على2410

24.526182817.51811478.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد عصام السيد نصر يوسف2411

352618.53018.51812858.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد غريب على عبد الغنى على2412

27.52316.527.51719111.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد مجدى محمد محمد الغندور2413

33.528.518.528.516.520125.578.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمد هشام السيد على محمد حرب2414

28208.52812.514.59758.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمود الحسينى بدوى محمد الحسينى2415

33.52619.53016.519125.559إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمود مجدى فرج الشاعر2416

29.520.5172316.55.5106.568إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمود محمد مصباح السيد مصطفى2417

2218.51918.513169169إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008محمود هشام مصطفى الحديدى2418

32.52318.529.518.51712289.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مروان السيد على مسعد الجمل2419

312418301818.512148.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مصطفى ابراهيم مصطفى كمال محمد عبد الفتاح2420

3228193018.519127.579.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مصطفى ايمن مصطفى مصطفى السيد حجاج2421

30241929.518.518.512158.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مصطفى حجو ربيعى محمود خليفة2422

29.5231927.51718.511678.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مصطفى رضا ابراهيم الدسوقى عبد المقصود محمد2423

3324.5193017.515.512457.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مصطفى محمود ابراهيم فكرى محمد2424

2429.517.528.518.515118510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008معاذ محمد حسين ريحان2425

20.527.518.5291712.5112.559إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مالك جرجس عبد المالك يوسف2426

262718301612.511758.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مناويل نجيب مناويل معوض2427

24.52618.53017.514.5116.558إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ميخائيل رومانى ميخائيل جرجس2428

2526.517.529.517.514.511658.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008ميخائيل مجدى وليم شنوده2429

332819291815.512759.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مينا رفيق رفعت سالمه عطيه2430

33.529.52029.516.516.512959.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مينا رومانى عبد الـلـه يسوع موسى2431

35.5302029.518.517133.559.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مينا شريف شفيق ميخائيل غبلاير2432

31.5281929.517.516.5125.559.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مينا فادى مكرم جرجس عوض2433

20.52518.528161610847.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مينا ممدوح هالل رزق الـلـه2434

28.5251928.517.515.5118.558.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008مينا ناجى عبده سدره جرجس2435

16.521.518.523.51499436.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008نور احمد عبد العزيز احمد موافى2436

27.5262026.5171511759.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008نور محمد على محمد الطنطاوى2437

17.52218.52415.51497.559إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008وليد هانى عبد النور عطا هللا سعده جرجس2438

15.517.52025.5161294.557.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يسرى محمود على صابر فرج2439

322119.529.5182012058إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف ابراهيم محمد عبد الرازق المقدم2440

3027.51828.51315.511757إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف احمد محمد جابر رمضان2441

28.51816291719108.555إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف اشرف احمد عبد العال رزق2442

3124.517.529.51618118.564.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف السيد حمدى عبد الفتاح ابو المعاطى2443

2528.51929.5141911654إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف ايهاب خليل ميخائيل نخله2444

31.528.51825.518.51712259.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف حسام محمد فؤاد محمد سليم2445
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3527.51926.51818126510إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف شريف سمير ابراهيم عبد هللا2446

3127.51628.518.519121.569إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف شريف عبد الحميد محمد عبد الحميد2447

25.520.5162716.516105.567.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف صالح محمد سعد ابراهيم جاد2448

34.529.519.526.5191812949.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد عبود2449

202316.525.514.51999.554.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف عماد ناجح فهيم تاوضروس2450

35.5291929.517191306.58إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف عوص عبد المسيح عوض عبيد2451

35.528.5193019.520132.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف محمد عباس ابراهيم العدله2452

31.527193016.5201248.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف محمد محفوظ عوض حسن محمد2453

292219291517.51147.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف محمود السيد محمود العراقى2454

30.52918.529.518.517.51267.58.5إدارة غرب المنصورة  001ثمرة الحياه ع بنين  0008يوسف ياسر محمد توفيق عامر2455

2723.51827714.5102.57.57إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ابانوب هانى ناجى انس عبد الملك2456

33.5231927.5814.51117.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ابراهيم اشرف الشنهاب السباعى الغنام2457

342218.5287.5161107.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ابراهيم على عبد العزيز على عتمان2458

36.529.518.53017.519.51327.510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ابراهيم محمد عبد الفتاح ابراهبم خيره2459

3020.51829.513191117.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ابراهيم نصير محمد محمود سليمان2460

29.512.516.5308.518976.57إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ابو بكر احمد محمد عبد الفتاح حموده2461

129.513.5275.5467.57.55إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد اسامه حسن فريد السيد2462

3329192918171287.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد السيد محمد عباس محمد عيد2463

2823193013.516.5113.57.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد حسام السعودى السيد على2464

393019.529.52019.51387.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد سامح عادل عبد هللا االبطح2465

23.5181928.5717965.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد سامح محمد على جاد2466

29.520.51926.57.5151036.57إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد شريف بدير عبد الوهاب2467

34.5281928917.5118.57.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد ماجد حسين الحسينى على2468

35.528.519.528.513.517.5125.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد مجدي السعيد محمد عبد العزيز2469

31.522.5192710.517.5110.57.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد محمد حسن محمد ابو الحاج2470

352318.528.510.519.5115.57.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد محمد حمدى محمود حسن2471

36.528.519.52812.52012568.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد محمد عبد الحميد محمد عيد2472

2727.517.526.57.51910637.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد محمد محمد علوان عبد  هللا2473

36.525.519301219123510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد محمود مصطفى محمد عبد العاطي2474

34.526.519299.520118.549.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009احمد ياسر احمد احمد حسن الغمراوي2475

28.52018.528.57.51610347.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اسالم عاطف عبد الحميد محمد شحاته2476

13.52812.524.513.512.59258إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اسالم عمر على محمد ابراهيم2477

1210.515.52711.51376.567.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اسالم ماهر عثمان ابو زيد2478

18.513.518291414.59347.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اشرف حسن احمد مصطفى ابوهرجه2479

23.513.518.52815.5179948إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اكرم طارق السيد خليل2480

33.526.518.52517.51712147إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اكرم عبد الناصر حسنين محمد الليثي2481

362919.5281820130.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اكرم مختار محمد مختار محمد الجالد2482

31.523192813.5191157.57.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009امير محمد سعد نافع على2483

282918.51913.5171087.52.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اياد احمد فهمى عبد الواحد2484

302718.526.516.517.5118.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009اياد ياسر فاروق ماهر محمد2485

3328192818.516.5126.57.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ايمن محمد ابو المعاطى عوض مصطفى2486

15.515.51719.5121579.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009باسم السيد محمد احمد عوض2487

22.513.51725.5131691.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009بدر صابر شحاته مسعد شحاته2488

9.525.519211416.5897.57إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009بدير عبد العزيز عبد اللطيف بريجه2489

272919291716.51217.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009بالل محمد عبد  هللا محمد السيد2490

19.510.51928.51613.593.57.57إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009جمال مصطفى مصطفى حجازى محمد2491

33.52918.52918181286.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009حلمى سمير حلمى مؤمن الدسوقى2492

3629192718.519129.57.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009خالد احمد حامد المعتصم حامد2493
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36.52918.527.517.5201297.58.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009خالد كامل احمد كامل وجدى2494

3126172614.517114.558.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009زكى عبد الوهاب زكى محمد عبد  هللا السودانى2495

19.528.518.52514.5161067.57.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009زياد احمد عبد المطلب عبد الرحمن شعيب2496

5.520122210969.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009زياد طلعت شعبان على2497

19.517192615.517975.56.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009زياد عبد الكريم ابو الحسن عبد الكريم2498

372918.529.516.520130.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009زياد محمد مصطفى عطيه محمد2499

36.5291929.519191337.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009زيدان السيد محمد حسن زيدان2500

30.5281726.5161711878إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009سامح احمد احمد حامد حسن الحاكي2501

2326132512.517.599.557إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009سعيد شاكر ربه السيد عبد السالم هجرس2502

25.5301528.516.513115.557.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009سمعان هنرى حليم هنرى2503

315112614126956إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009سمير ممدوح سمير عبد المسيح2504

25.5251526.513.517105.546إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009سيف السيد ابراهيم امين2505

13.53010.525.514.5179455.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009سيف السيد متولى محمد الدسوقي2506

2127.514.526.51714106.557.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009شادى هانى فايق فريد بولص2507

29.529.517.5281716.5121.557.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009شريف صادق عبد الرحيم صادق2508

13.526.51621.515.5189348إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009شريف محمد سمير عبد الغني محمد زيادة2509

20.52616.525161910468إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009صبرى حسام محمد ذكى زوين2510

34301524.517.51912158.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009صبرى مصطفى رفاعى المحمدى2511

23.51715.52412.51992.543.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009طارق ياسر محمد بدير محمد2512

3426.51624.516.519117.548.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد  هللا ايمن محمد ابراهيم المرسى2513

33.52917.525.515.51912149إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد  هللا فتحي بهجت فؤاد متولى2514

1624.515.519.512.5188856إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن ابراهيم عبد   هللا محمد مصطفى2515

32.52615.526.51720117.548إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن ابراهيم محمد محمد القفاص2516

33.52315.527.515.51911567إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن احمد سيد ابراهيم حسن ابو طالب2517

32.526.516.52918.51912379إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن اشرف محمد حسن محمد ابو الفتوح2518

19.523.517.524.513.51898.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن السيد ابراهيم جابر حجاج2519

2923.518251919114.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن على عصمت محمد رشاد2520

2925.513.519.514.519102510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن محمد السيد محمود ابو العنين2521

8.5211324.51416.58158.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن محمد سليمان داود سليمان2522

5199.511.512.51157.554.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن محمد عثمان السقا ابراهيم نسيم2523

2630152816.517115.558.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن محمد فتحى محمد السيد2524

27261325.515.518.510738.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن محمد محمد جالل فايد2525

30291728191912357إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن محمود محمد حسن على برهام2526

27.5291726.517.518117.557إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن نادر محمد انور محمد محمود2527

3128.519.52819.519126.5510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن وليد محمد عزت عبد المنعم سمره2528

26.52914.527.516.51911459.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد العزيز احمد عبد العزيز المندوه اسماعيل2529

252714.5251620107.567إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الحميد عصام عبد الحميد سعد كشك2530

21.5261525.5151910359.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عبد الرحمن مسعد شعبان مصطفى علي2531

523141912.51873.558.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عصام الدين عالء محمد احمد صابون2532

2322.51728.514.514105.558.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009على عصمت على حسن محمد2533

000000000إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمار احمد عبد الوهاب شريف2534

21.52816261617107.559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمار عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم خيره2535

21.527.514.52718.518109610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمر السيد حلمي محمد عبد  هللا2536

252513.5251418102.547.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمر محمد عبد الرحمن على  نصر2537

2828.51628.5171811858.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمر محمود السيد بالل2538

212314.52914.51810258إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمرو عادل احمد عماره2539

32.51915.529.512.51810958.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمرو عصام السيد محمد ابو النجا2540

302816.529.5151911958.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009عمرو محمد محمود ربيعى عوض2541
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29.54.511.5241516.584.549إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009فؤاد ابراهيم فهمى رجب2542

30.53.511.527.512138548إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009فادى هشام سامى عزيز عوض2543

38.53019301919136.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009كريم ايمن كمال حسن حسانين2544

31.51613.527.512.518.510145.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009كريم محمود عادل محمد ابراهيم2545

312515.526.5181811637.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009كريم مصطفى محمود عزت احمد2546

36.5281726.51616.512448.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009كريم وليد محمد عبد الحميد جعفر2547

3323.515.527171911689.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009كريم ياسر وجيه محمد حسن2548

3118.5152916.52011047.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مؤمن شعبان حسن شعبان ابراهيم2549

000000000إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مؤمن كمال ابراهيم احمد علي2550

3727.517.53018.518130.55.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مؤمن محمد عادل محمد واصل2551

33.581320151689.57.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009ماجد المتولى عبد الفتاح اسماعيل احمد2552

36.528.5182918191304.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مازن محمد محمود احمد شكري2553

22.510.513261618884.56.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد ابراهيم سيد احمد عبد الغنى احمد2554

34.52314.52616.519114.569إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد ابراهيم فوزى الغريب محمد2555

35271825.519.5191255.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد احمد حسن محمد2556

3326.51826.518.519122.559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد احمد كامل شعبان عبد الحافظ2557

281115.52815.5189848.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد احمد محمد احمد محمود قيراط2558

3527.5192917.5191285.510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد احمد نبيل احمد صالح2559

3325.518.529.515.518122510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد اسعد ابراهيم محمد الشاذلى2560

321514.529.511.519102.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد اسماعيل بالل سليم اسماعيل2561

35.52518.5291920127610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد اشرف السيد الحسينى محمد الليثى2562

3419.51729.515191155.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد اشرف فاروق ابراهبم علي2563

3625.51628.5181912469.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد امير محمد حسن محمد ابو الفتوح2564

33.5231628.518.518119.558إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد امير محمد محمد محمد قاسم2565

29.524.515.527.517.519114.568إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد تامر امام عبد الحميد2566

27.518.5152716.518104.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد تامر على محمد على2567

2721.517.52813181075.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد خالد صالح السعيد احمد2568

3222172715.518113.558.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد خالد محمد طلعت ابراهيم2569

33.525.518.5302019127.55.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد سمير السيد عبد الهادى عبد هللا2570

3621.516221619111.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد شحته عبد الحافظ محمد اسماعيل2571

27.525.516.52615.51811159.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد شريف عادل السيد ابراهيم2572

33.591724.51419985.58.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد ضياء فهمى عبد الفتاح ابراهيم2573

317.516.524.5142093.55.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد طارق حسن محمد مرسى2574

3423162716.520116.559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد طارق فؤاد السيد سليمان عبده2575

35.521.51727.51719118.55.510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد طارق فؤاد على السعيد2576

2717.515.524.5141998.568.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد عطبه شحاته عطيه شحاته2577

312415.527.517191157.58.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد على محمد على النمكي2578

30.5241827.5181911869.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد عماد احمد شعبان عوض2579

3226.517.527.51918122.57.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد محمد اسعد متولى موافي2580

3025.516.523.51519110.568إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد محمد محمود مصطفى احمد2581

29.527.5172819191217.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد محمود مغاورى خطاب2582

322818.527.5201812678إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد وليد محمد محمد الصانع2583

25.517.5152617.515101.57.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد وليد مسعد عبد  هللا حامد2584

19.5191526151894.577.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد ياسر محمد فتحي صالح2585

25291727.517.51911679.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد ياسين محمد ياسين ابراهيم2586

26.521.5152618171076.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمد يوسف محمد ابو طالب2587

212516.526.5181010778إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمود عبد الحليم محمود عبد الحليم عابد2588

31.526.51727.519.51012268إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمود محمد ابراهيم الشاذلى2589
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332918.527.5191212779.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمود محمد احمد محمد عبد اللطيف2590

33.52818.527.51919126.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمود مغاورى الشربينى عبده ابو يوسف2591

3727.518281919129.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009محمود وجيه السيد عبد هللا محمد رواش2592

271915.527.51615.51056.58إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مروان تامر صديق احمد السيد صديق2593

34.523.515.5291718119.579إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مروان محمد محمد السيد شتا2594

30.525.516.5281918119.56.510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مصطفى رمضان محمد على السيد الطحان2595

30.519.5122517.517104.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مصطفى محمود سعد زغلول محمد جاد2596

3428.5182918.5191286.510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009معاذ علي احمد امام محمد2597

30.52415.527.516.5191146.57.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مهاب حمدى محمود الدسوقى2598

25.52416.52718191115.57.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009مهند رفعت محمد فوزى علي2599

3626.519291919129.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009نبيل ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم امام2600

332319.5282016.5123.547إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009نور الدين محمد جالل خليل خليل2601

31.52516.5281918.512057إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009نور الدين وليد رمضان عبد الجليل2602

30.5201625.5111910358.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009نور محمد امام عبد الحميد متولى عطيه2603

33.526.51626.515.51811848.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009نور وسام محمد السيد المدني2604

32.52216.525111810738إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف احمد ابراهيم السعيد محمد2605

29281624.512.518.5110410إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف السيد فتحى محمد ابو القمصان2606

30.52815.52410.518.5108.549.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف الوهيدى السيد ابوزيد2607

34.52517.52213.518.5112.548.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف رضا صالح السيد عز الرجال2608

33.527.516231118.511159.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف عبد الحميد محمد بونس محمد2609

34.529.5172618.518.5125.549إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف ماجد احمد الزيادى2610

3325.51720.5131410947.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف محمد احمد شعبان عوض2611

33.527.519.524.51519.512049.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف محمد صالح السيد احمد2612

32.525.518.523.515.518.5115.548إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف محمد يوسف منصور نورى2613

31251625.51719114.548إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ع بنين  0009يوسف ياسر محمد عباس2614

33271929182012658إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010احالم ايهاب مصطفي عبد المعطي2615

232315.518.510.517.590.554.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اسراء عباس كمال عباس2616

19121420.57.5207366إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اسراء محمد محمد السيد عثمان2617

1821.5141991981.566.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اسراء مسعد ابوفراج علي خليل2618

1915.51423121883.553إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اسماء السيد هالل السيد المنزالوى2619

37292029192013469.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اسماء عادل عبده االمحمدى2620

38292030192013668.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اسماء عبد الحميد زهرى عبده زهرى2621

36.529.519.529.5182013369إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اسماء محسن متولى رمضان حسن2622

3427.520281619125.558إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010االء رمضان عبد المنعم ابراهيم فوده2623

37261924172012366.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010االء محمود حسين ابراهيم الكردى2624

36.52919.52919.518133.559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010الشيماء ابراهيم محمد الذكى عبد العال2625

36.528.519.528.5182013159إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010الشيماء عطيه السيد ابراهيم عمر2626

37.52819.529.51820132.5610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010امال محمود انور ابراهيم ربيع2627

32.526.51624141811367إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010اماني هاني محمد عبد الرؤف شحاته2628

20.51513.521.5111981.546إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010امل ابراهيم السيد ابراهيم احمد2629

35.52819.52517.520125.569إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010امينه ياسر حسن عبد الصبور درويش2630

27.524.51720.51220101.557إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010انجي احمد رضا علي ابو السعود2631

24.52118201215.595.564.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010انجى فادى منصور عبد الكريم2632

37292030192013554.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010انسام احمد المحمدى السيد احمد الخزرجى2633

38.529.5203019.520137.5710إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايمان احمد محمد حسن محمد ابو الفتوح2634

3526.51918.5122011168.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايمان محمد احمد شلبى احمد محمد2635

2224.513.521.59.5209146.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايمان محمد السيد محمد السيد عزوز2636

26.525.517.5211420104.546.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايمان محمد بدير محمد زايد2637
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21.526.51720.5142099.547إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه احمد محمد عبد النبى2638

282311.51811.5209245.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه اسامه امبابى امبابى الجمل2639

15.52015.52114208658إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه السيد البادي عرفات الوهيدى2640

29.527172116.51811158إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه سامح امام بخيت محمد2641

27201720.514.5199957.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه عيسي ابو الغيط عبد الوهاب ابو النجا2642

33271625.515.51911758إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه محمد السيد عبد الوهاب السيد2643

30.529.51927172012358إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه محمد رأفت محمد عبد المنعم2644

32281827.518.51912467إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه محمد رمضان ابراهيم احمد زهره2645

2927.516.522.515.51711146إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه هاني محمد عبده فليه2646

23.521.51316.5111985.568إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ايه هشام احمد السيد علي2647

26.52819.526191911958.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010براء عبد الحميد جوهر حامد حالوه2648

7.5233.5143125156إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسمله الشربينى حسن ابراهيم حسن2649

3228.51929.519.520128.558.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسمله ايهاب محمد قدرى عبد العزيز خليل2650

31.52719.52617.518121.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسمله صابر السيد بدير2651

1920.52020161895.579إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسمله محمد محمود عبده السعدونى2652

2521.515.523161810158.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسمله محمود مصطفي محمد شكرى2653

1638156154874إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسمله هانى محمد حسن ابراهيم2654

21.512.513.517.511197657إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسمله هالل فتحى البحيرى2655

2629.519.528191912258إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسنت عصام ابراهيم احمد ابراهيم2656

352519.526.5191912559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010بسنت محمد مصطفي حامد العطار2657

34211927152011657إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010جميله جمال احمد محمد على2658

33.527.52028202012978.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010جنا محمد جالل سعد الدين السيد2659

3626.5202818.51912979إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010جني عالء ابراهيم عبد المجيد محمد2660

35.530202818.51913279إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010جهاد عادل امام حسن حسن2661

35292028.51917.5131.578.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010جودي شريف محمد محمود عبدربه2662

34.526.5202819.519.5128.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010جومانه مجدي ثروت وديع خله2663

3730202819.519134.556.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010حبيبة اسامة محمد عبد العزيز ابراهيم2664

22.512.512.5217.516.57656.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010حنين محمود محمد احمد قيراط2665

26.519.514.519.58.51988.558إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010حنين هاني عوض عبد العزيز عوض2666

36.5292028.51920133510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010خلود غنيمى عبد هللا غنيمى على2667

37.529.52029192013558.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010خلود محمد سعد نافع علي2668

ا احمد محمد محمد هالل2669 3527.5202518.51912687.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010دان

32.51719.522.513.518.510546.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ديانا هانى رأفت بديع عبده فرج2670

30.525182116.52011175.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010دينا كمال محمد عبد الرحمن2671

يا محمد علي علي محمد البلتاجى2672 3729.520261919131.569إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ران

3629.520272019132.569.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رباب عبد الجليل عبد الفتاح ابراهيم خيره2673

36.53020282020134.569.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمة فتحى عبد النعيم شحاته السيد2674

3528.5202919.51913259.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمه احمد وجيه احمد فوده2675

21.501616.59196341.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمه السيد السعيد محمد عبد الهادى2676

27.516.518.522.5152010058.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمه العربى جوده الدسوقى غبور2677

34271929122012159.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمه جالل جابر عوض حسن محرم2678

2216172612.51993.545.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمه جمال عباس محمد السيد2679

2421.51827.514.519105.577إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمه محمد رأفت حسن ابراهيم2680

3530203018.519133.559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحمه وليد احمد شعبان2681

3125.5202914.51912068إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رحيل مصطفي محمود محمد عطيه2682

282518.5279.52010858إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رضوى شريف محمد احمد القطاوى2683

31.52718.528.51318118.547إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رنا ايمن احمد ابو العنين شتيوى2684

3629.519.528.518.519132710إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رنيم اشرف محمد شلبى شلبى2685
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33.52920269.51911868.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رنيم صابر محمود عبد النبي عوض2686

33.520.5203011.519115.568إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رنيم طارق محمد عبد العزيز الدمهوجى2687

3128.519.529.51419122.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رنيم علي محمد علي الباز2688

36302029.517.518133610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان السيد عبد الحفيظ محمد علي سالمان2689

33.525.51929151912279.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان السيد علوى السيد حسنين2690

32.523.519.529.512.519117.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان ايمن على وهبة نوفل2691

372819.528.514.520127.568إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان رضا ابراهيم مصطفى رزيق2692

34232028111911669.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان عبد العزيز محمود نصير2693

35.528.519.52915.51912869إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان محمد عوض محمد محمد2694

35.528.519.529.516.519129.559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان محمود جالل ابراهيم سعد2695

34.52019291319115.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روان يحيى ابراهيم محمد المنباوى2696

نا حسام الدين مصطفي حسن2697 36.528.519.529.517.519131.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رودي

نا هالل وحيد المرغني فرحات2698 28.51919.52711.519105.557.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010رودي

دا احمد عباس محمد جمعه محمود2699 27.529.51927.51420117.579إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010روي

21.530182713.52011049إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ريم محمد ابراهيم محمد المنباوى2700

2426.51327.512.517103.558إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ريناد هانى عباس مصيلحى2701

112510256.51877.558إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010زينب طارق عباس على شوشان2702

ام الرشيدي2703 ام االم 282216.52413.51910467.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سارة جمال االم

3028.5182516.52011867.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساره الدسوقى ابراهيم بدير البغدادى2704

5.5189.513.548.550.533.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساره السيد محمد السيد معاطى2705

28.52917.526.51718118.579إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساره سامح محمد السيد احمد المدنى2706

21.517.5101912.515.580.557إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساره موسي العدل موسي العدل2707

3125182418.519116.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سالى على السيد صالح ابو حسين2708

23.522.51224.510.5189348.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساميه تامر محمد حسين المغربي2709

28271326.513.52010848.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساميه حسن محمد محمود الدسوقى2710

1427.512.5279.51990.549إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساميه محمد محمود الدسوقى2711

2427.5162712.51910789إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ساندى محمد احمد محمد حبيب2712

34.5291929.519.518131.5810إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سلمي احمد عز الدين السيد ابراهيم2713

29.5281827.519.520122.5610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سلمى انس عابدين محمد عثمان2714

332719.52817.52012559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سلمى عبد الموجود عبد الحافظ محمد اسماعيل2715

3221.51723.517.519111.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سلمى على السيد صالح ابو حسين2716

252712.52617.51810867.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سلمي عمرو احمد الشاعر2717

2121.513.526.514.5209749إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سلمى محمد السيد ذكى البزراوى2718

312717.5261719118.549إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سما طارق حافظ عبد اللطيف محمد2719

302517.529.518.519120.567.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سما محمد محمد عبد الستار محمد2720

37.52919301919134.569إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سماح محمود انور ابراهيم ربيع2721

322615.526.5171911746.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سهر جمال الدين عبد هللا عبد الحافظ2722

3525.51928.5181912648إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سهيله حسام محمد عبد العزيز على2723

33.528172918.519126410إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سوسان احمد محمود كمال امام2724

342616.528.51618121410إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010سوالف محمد عبد اللطيف محمد عبد المطلب قداح2725

31.521.5142611.518104.557.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شاهنده السيد عبد المقصود سيد احمد2726

3122.514.528.51619112.556.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شروق ايمن محمد القناوى2727

000000000إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شروق سعود بن حضيرى بن جبر الجهنى2728

247.5819.59186843.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شروق هيثم جمال محمد عبد الرحمن2729

35.52618.528.519.52012849.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شهد السبد عبد المقصود سيد احمد2730

342317.529.517.519121.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شهد السيد زنقور مبارز زنقور2731

33.51315.524.51416100.567.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شهد عمر انور متولى مدنى2732

3313.51428.5161910586إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شهد فتحى عبد هللا على عبد هللا2733
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3218.516.529181911448.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شهد محمد علي محمد علي يونس2734

37.52317.5291816.512548إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شهد محمود سعد محمود على2735

3725.51729.5182012749.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شهد هانى محسن بدير محمد عثمان2736

362918.528.519.518131.549.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010شيروت حماده معاطي ابراهيم ابو النجا2737

3528.51928.519.519130.5810إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010صفيه ياسر محمد محمد عبد العزيز الجمل2738

342815.52718.5201234.59إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ضحى عاطف عبد البديع عبد الرحمن محمد2739

30.58142714.5189458.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ضحى نبيل مصطفى محمد حسانين2740

3628.518.529.51818130.569.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ضى احمد عادل محمد على الحديدى2741

36.528.518.5291918131.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ضى محمد ماجد محمد عبد القادر الشرقاوى2742

25215.52214.5177967.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010عبير عالء السعيد حسن عبده2743

24.54.514.526.511158158إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010عفاف مصطفى رجب ابراهيم على2744

321513.527.514.519102.548إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010عال عبده ابراهيم عبده الشهابى2745

35.52817.53017.518128.549إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010غاده السيد محمد ابراهيم غيث2746

25714.52912.516.58859إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه احمد رمضان احمد رمضان2747

3420.51829.5162011849.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه الزهراء عبيد يوسف احمد مصطفى2748

35.52818.530201913248إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه السعيد جاد يوسف سيد احمد2749

3829.517.5301916.513468.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه السيد عبد الحفيظ محمد علي سالمان2750

372118.5301716123.569.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه بكر محمد جبر ابراهيم عوض2751

24.55.516231114.58066.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه حمدي عبد الرحمن اسماعيل كشك2752

3625.52026.519.516.5127.587.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه محمد احمد محمد ابراهيم االمير2753

32.52720292017.5128.569.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه محمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن2754

22.510.514218.511.576.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فاطمه هيثم محمد حسن ابراهيم2755

28.519.5162414.519102.569إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فبرونيا جورج فاروق بطرس عوض2756

30.514.517261417.510268.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فتحيه هشام فتحي بدير ابراهيم محمد2757

3728.519.5301916.5134710إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فرح انور وجدى ابراهيم سالمة2758

352518301816.512679إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فرح تامر عادل على محمد عبد العاطى2759

35.518.51726.51916.5116.579إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010فرح حسام محمد ابراهيم يونس2760

34231828.517.517.512188.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010كنزى حسن عزت عبد الفتاح2761

3225.51822.51616.511469إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010كنزى عبد الحليم احمد ابراهيم السعدنى2762

31.522.518231516.511079إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ليلي عطا زكي رجب احمد2763

302617.522.51415.511079إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ماجده حمدي السيد محمد محمد بيومي2764

ا مرزق صدقي عبد المسيح خليل2765 33.524.517.5261613.5117.587.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مادون

32.56.516.520131488.597إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مارينا فايز كامل رياض جرجس2766

31.56.51322.512.5168687إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مارينا ناصر حسنى صادق رزق2767

291613.5221318.593.588إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ماريهان السيد مصبح ابراهيم امين2768

21411.511.510.51458.574إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مروة محمد عبد هللا الحسينى2769

2416.51525.516159795إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريانه حنا عجايبى عجبان2770

35.526.518.526.519.519126.588إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم احمد السيد محمد على2771

34.526.519.527.518.520126.5610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم احمد محمد شعبان شتا2772

33.52818.5261920125810إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم ايمن محمد السيد الحناوى2773

3527.5192616.52012469.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم توفيق توفيق محمد محمد سالم2774

362018.5261616.5116.568.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم حسن احمد حسن درويش2775

362419.527.51517.512269.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم رأفت محمد عبد المنعم اسماعيل2776

26221626.512.517.510379.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم رضا رمضان ابراهيم السيد2777

3626192819.512128.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم صمائيل موريس يوسف حنا2778

36291827.51918129.5910إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم عاصم الوهيدى على السروى2779

34.52519221819118.5610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم عبد العليم طه محمد المتولى2780

25.527192818.519118610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم عالء سيد ابراهيم حسن ابو طالب2781
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3527.51927.5181812779إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم عوض مرغنى محمد الضو2782

25.52517.521.512.52010289.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم فوزي فتحي السيد احمد الليثي2783

24.5271425.516.520107.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم كمال سعد الدين البسطويسى2784

212518.528.510.518103.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم محسن حسن حامد شاكر2785

35.525.516.527.59.520114.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم محمد الغزالي عبد التواب ابو ريا جندى2786

2627.519.525.51820116.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم محمد مصطفى كمال المهدى2787

33282028.52020129.5910إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم محمد ناجي المنشاوي حسنين2788

35.5272025.519.519127.5910إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم محمود حسن احمد محمد2789

20.514171231866.566إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم محمود محمود ابراهيم ابراهيم2790

3023.5172613.51711079إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم مرزوق السيد ابراهيم رزق2791

3228.517.525141911789.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم مصطفي محمد السيد ادريس2792

26.5261727.511.518.5108.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مريم وجدى فيكتور فرج صالح2793

222717.5281320107.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ملك اسالم مصطفي احمد على الجندى2794

34.527.52029.51919130.569.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ملك سعد الدين حسين سعد الدين علي2795

32.52719.526172012259.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ملك عماد حمدى عطيه صالح2796

15.517.5138618.56056إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منار خالد على محمد على2797

33.528193019.52013059.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منة محمد ممدوح محمد2798

23.52016.5227.518.589.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا السيد البدوى ابراهيم عبد الحميد2799

31.526.51726.512.518.5114510إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا بهاء الدين ابراهيم سعد الدين المدنى2800

2926.518271418114.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا تامر محمد مصطفى2801

19201819.57.5178479إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا حماده السيد يوسف2802

2125.518.52510.517.5100.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا سمير نبيل السيد حسن2803

37.5271927.519.520130.5610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا طارق صبرى محمد السنديونى2804

35.529.519.52919.520133810إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا عبد الهادي محمد ابو الفتوح حامد2805

372819.5281920131.5610إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا فتحي ابراهيم احمد غازي2806

37.5291929.51919.5134710إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا مجدى محمد الظاهر محمد السيد2807

3020.517.5184.516.590.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا مجدي محمد عطيه غيث2808

33.522.51916.513.51710589إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا محمد سيف اليزل محمود محمد2809

3930193019.519.5137.589إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا محمود محمود ابراهيم بالل2810

362515.515.58.519100.568.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه هللا ياسر نزيه حسين2811

38.529.51919.516.52012379.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010منه محمد مختار زاكي شلبي2812

35.529.519201515.5119710إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مونيكا ميالد جبران فهمي غبوره2813

32.519.51711.5517.585.577.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مى محسن عبد العليم محمد رشوان2814

33.5301927.51619.512689.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010مى محمد سمير ثابت محمود2815

3929193018.520135.5810إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ميار جمال محمد رضا محمد قاسم2816

3428.518.529.518.52012979.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ميرفت عوض السيد فهمى المرسى2817

36281924172012479.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ميرنا وليد انور احمد اسماعيل2818

35.52819.52816.519127.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندا احمد السيد المتولي2819

34.527191414.519.510979.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندا عاطف مختار احمد ايوب2820

2322.5191011.5178677إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندا محمود سمير محمد ترهوتى2821

322417.51481995.578إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندى احمد ماهر حسين الطوبجى2822

291416.513.54.51677.587.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندى الديسطى دعبس الديسطى2823

30.518.51413.561782.578.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندي السيد شعبان عبد العال2824

35.52918.52616.520125.589إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندى ايهاب حسن جابر2825

312618.523.5172011689.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندى سيد محمود متولى2826

38.529192619.52013279.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ندي محمود محمد محمود العدوي2827

28.525.518.525.514.514.5112.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نرمين نسيم سمير عبد المسيح خليل2828

35.529.51926.51717127.5710إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نشوي السيد المتولي محمد السيد2829
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33.526.51924.51716120.579إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نوال مجدي نبيه السيد غنيم2830

3521.51924.514.514.5114.579إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نور هيثم محمد كمال عبد الفضيل2831

35.5281924.5191612678.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نورا محمد يسرى عبد الجليل على2832

3626192615.514122.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نوران طارق محمد احمد السباعى2833

36291926.51619126.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نوران عزت ربيع محمد2834

3324.5192417.51711879.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نورهان احمد معاطي احمد معاطى2835

35.52319261719.5120.589إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نورهان ايمن نصر محمد السيد2836

35301925202012989.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نورهان سامي سامي محمد الدريني الجمل2837

34.523.51822151511379إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نورهان مسعد السيد كامل حسانين2838

322017.520.51313.510379إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010نورين مصطفى عبد الغنى حسين احمد2839

282419211613.510878.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هاجر رضا عبد الحافظ محمد اسماعيل2840

191618.521.510.51385.578.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هاجر شحته محمد قاسم2841

332718.52415.518.511878.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هاجر عبد المنعم خليل محمد2842

35.52719271719125.578.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هاجر هانى سعد توفيق االباصيرى2843

372919281919.513288.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هبه هللا محمد السيد مصطفي السيد2844

20241723171710178.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هبه محمد عثمان على احمد2845

3023.518191717.5107.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هدير ياسر فتحي عبده الغندور2846

35.526.5192418.519.5123.579.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010همسه الشحات عثمان على احمد2847

33281924.51916.5123.589.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010همسه محمد احمد فؤاد ابراهيم2848

38.5291926.51819.513189.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010هنا محمد عبد الفتاح احمد عبد العال2849

32.5131915.513199368.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010وداد هالل فتحى البحيرى البحيرى2850

3517.5202115.519.510939إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010وعد السيد احمد الباز السعيد2851

35.51320221520105.559إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010يارا حماده شكرى على القناوى2852

3424.52020.5152011458إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010يارا على احمد على عبد النبى2853

292719272019.512249إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ياسمين عادل ناجى ابراهيم طلحه2854

35.525202619.51912669.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ياسمين محمود وجيه عبد العزيز2855

31.51719.519.517.51910559.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010ياسمين ياسر ابو بكر احمد ابو بكر2856

37.530202619.51913369إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010يمنى عبد العزيز محمد عبد العزيز الشراكى2857

3729202919.518.5134.569.5إدارة غرب المنصورة  001الفردوس ت أ بنات  0010يوستينا سمير كامل ميخائيل وانيس2858

30292029.517.519.512659إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011احمد اشرف احمد مطاوع2859

36.53020302020136.569.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011احمد تامر عبد الفتاح حسن حسن الشنهاب2860

32.53016.522.516.518.511869إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011احمد طارق عبد الحميد عبد الحميد2861

3329202917.515128.558.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011احمد نادر احمد عبد اللطيف البيلى2862

382820302019.513658.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011اسالم فؤاد انور سعد احمد عياد2863

36.5292029.5191913449.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011الكرار حيدر على طاهر2864

38292030201913749.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011اياد تامر احمد عثمان احمد2865

27.527.517.52110.518.510468.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011حسين عالء بنيان مفامس2866

37292030202013669.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011خالد محمد صالح الدين رشاد محمد2867

36.5292029.516.519.5131.557.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011زياد احمد حسام احمد محسن النجار2868

35.53019.525.51913.5129.568إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011شريف احمد محمود احمد على البالط2869

32.5251928.517.511.5122.558إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011عادل محمد عادل تاج العارفين المغازى2870

36.5262028.5171512858.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011عبد الرحمن خالد مصطفى محمد الدسوقى البيلى2871

3029193016.516.5124.559.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011عبد الرحمن محمود محمد طلعت محمود سرور2872

32272027.516.51812369إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011علي حسام الدين فهيم طه2873

3528202918.517.5130.559إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011عمر رياض محمد احمد شهيب2874

35292027.519.52013169إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011عمرو معتز متولى محمد البساطى2875

3828202917.516132.588.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011محمد اسامه عبد العليم الشيخ2876

36292029.51919133.568.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011محمد تامر محمد رشاد مبروك غانم2877
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28.525.513.527.5151511069إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011محمد سامح محمد عبد اللطيف السيد2878

36.52820301919133.568.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011محمد هانى رزق السيد العشرى2879

36.529203018.519.5134510إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011محمد وائل صديق عبد اللطيف مصطفى2880

36.52920301819133.5710إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011محمود هاني فهيم حافظ طه2881

382919.5301919.5135.568إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011نور الدين محمد الحسينى السبيعى شمس2882

3828203017.519133.579إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011يوسف خالد نبيل  محمود محمد عطيه2883

2526.51927.5616.510479إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011يوسف صادق صادق العشرى2884

34.53020301918.5133.5710إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011يوسف عمرو محمد محمد يسن2885

38262027181812969.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011يوسف محمد احمد عبد الصمد2886

36.52719.529.517.519.513079إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011يوسف وائل عبد العزيز عبد الحميد على2887

34.525.51927.51515.5121.568.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011اغاريد مصطفى محمد امين محمد القاضى2888

38292027.51618130.568.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011بسمله عمرو عنانى احمد عنانى2889

3429.519.525.51916127.577إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011بسمله يوسف عبد العاطى يوسف2890

3729.520302019136.5710إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011جمانا اسامه محمود محمود ابو رمضان2891

30.52819.52913.517120.557.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011جنه محمد سالم سالم مسعود2892

34.53019.528.51819130.587.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011جنى احمد بركات نجا شرف2893

22.52717.524.51117.5102.557.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011حنين مصطفى محمد الشنوانى2894

28.52019.52614.517108.558إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011روان محمد محمود مجاهد2895

نا احمد محمد صبرى محمد ابراهيم2896 34302028.51717129.557إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011رودي

34282029.518.518.513098إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011سلمى على جمعه احمد الدرباوى2897

3729203019.519.5135.5810إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011سما رأفت ابراهيم اابراهيم المتولى البغدادى2898

362919.529.518.520132.589.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011سميه ابو العدل محمد محمد العدل2899

31.52819.527.51720123.569إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011سندس امير ابراهيم امحمد لدسوقى2900

35.53020301919134.589.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011شهد محمود محمد زكريا حامد ابراهيم2901

28.528.5202816.517121.578إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011شهد مدحت احمد عمران وادى2902

36.53019.529.519.51813576إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011عاليه يسرى محمد محمد مصطفى2903

34.5301929.51818.5131810إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011فرح احمد محمد عبد المعطي مراد سليمان2904

34.53019.528.51519127.579إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011النا ايمن صالح سالم على2905

37.529.520302020137710إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011ماريا احمد مسعد احمد سنبل2906

3729.5203019.52013669.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011مريم محمد ماهر حامد بكر2907

3230202517.520124.589إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011منه هللا طارق عاشور الشهاوى2908

3428.520301920131.5810إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011ندى حسام عبد العزيز عبد المقصود الموجى2909

38.530203018.516.5137810إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011ندى محمد احمد مختار ابو الفتوح2910

35.53019.529202013479.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011نرمين محمد  محمد عبد الجواد بخارينى2911

3529.519.52917.517.5130.587إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011نور حاتم كمال محمد مرسى راضى2912

383019.529.519.519136.577.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011نورا احمد ابراهيم محمد صالح2913

37.5302027.5202013579.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011نوران عالء عبد المنعم مصطفى نصر2914

3530202919.517133.576إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011هاجر محمد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن2915

34.529.520302019134610إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011هاجر وائل شكرى متولى2916

32301924171912268إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011هدى عبد المنعم بهاء الدين عبد السالم جمعه2917

3529.51928.517.518129.566.5إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011وصال العيسوى جمعه احمد الدرباوى2918

37.53020302017137.578إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012ابراهيم حمدى محمد عبد الحميد عياد2919

1618628.5141882.544.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012ابراهيم مظهر ابراهيم محمد محمد السيد2920

24.51913.530161910353.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012احمد حسام احمد سمير محمد شهاب2921

35.530193019.51913458.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012احمد حسام الدين مصطفى عبد الرحمن عبده2922

34.523.51930201812778.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012احمد محمد احمد جمعه اسماعيل2923

35.529.52030202013569.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012احمد محمد احمد محمد القناوى2924

22.515726131883.577إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012اياد محمد الشربينى ابو بكر محمد مبارك2925
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3528.517.529.51919129.567.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012حسام الدين تامر عاصم عبد الباسط احمد2926

32.52718.53018.519126.567.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012عبد الرحمن ابو المجد ابراهيم الدسوقى جمعة الغرباوى2927

35301928.518.51813168إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012عبد الرحمن طارق على احمد2928

31.530183019.51912989.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012عبد الرحمن محمد عبد المقصود السيد ابراهيم2929

38301930201913769.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012عبد السالم محمد الدسوقى محمد معروف2930

28.51615.52915.519104.544.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012محمد على محمد السيد عوض2931

362418.5301819126.569إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012محمد فريد السعيد عبد الباقى السعيد2932

34.52717.530182012769.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012محمد مجدى السيد عطيه ابو السعود2933

31.52615291819119.559.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012محمد نبيل محمد على المتولى2934

33.52716.529.51919125.539.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012محمد هانى محمد محمد2935

28221322.513.5199967.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012مهاب محمد فاروق محمد الرب2936

36291830171913047.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012نور محمد صالح محمد عوض2937

383019302020137610إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012يوسف محمد سمير توفيق2938

37.52919.52717.517130.575إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012اريج سمير سيد عبد المتجلى2939

36.5291622.517.520121.577.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012االء محمد جمعة عبد الرازق2940

34.5251816.51518.510976إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012امنيه جمال ابراهيم احمد الحواوشي2941

36.52617.51917.519116.559إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012دينا عبد الناصر عثمان احمد السيد2942

37.529.519.529.5182013459.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012رحمه باسم محمود محمد على2943

اء محمد ياقوت احمد عمر2944 38.53018.5301818135510إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012رون

39.53020302020139.5610إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012ساره محمد موسى عبد الرحيم موسي2945

29.529.51629181912279إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012سالى السعيد عبد الباري الشيخ2946

28.528.518.528.5182012266إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012عاليا احمد السيد البدوى محمد حامد2947

38.53018.527.516.516.513179.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012مريم عاطف عارف محمد الزكى2948

323016.527.518.519124.557.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012منة هللا احمد مصطفى احمد شلبى2949

35.5281829.5182012968.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012نورا السعيد السعيد محمد على الفيومى2950

2519.5148.510.51577.545.5إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012هاجر طه عبد الحميد السيد ابراهيم2951

25.5251814.5118.5945.58إدارة غرب المنصورة  001جمعية رعايه الطلبة الخاصة  0012ياسمين السيد ابو الفتوح احمد الزاملى2952

24.52615171412.596.585إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013ابراهيم احمد ابراهيم محمدعوض2953

000000000إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013ابراهيم السيد شعبان ابراهيم2954

3127.516.58.513.513.5977.56.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013احمد بالل سعد عبد الهادى ربيع2955

36.52819.5251917.51287.55.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013احمد محمد حسنى على عبد العاطى2956

36.52918.528.519.519.51327.58إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013احمد محمد محسن عبد السالم محمد2957

353019.524.518.517127.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013احمد هشام عبد العظيم الشربينى يوسف2958

3829203019.519136.57.59إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013احمد وليد احمد حمدى  المعداوى عبيدو2959

36.5292029.519.519.5134.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013ادم هانى سعد الدين جمعه محمد2960

34.529202916.5201297.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013اسالم نورى المرسى المرسى احمد اسماعيل2961

362919.52917.519.51317.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013باسل محمد السيد محمود عزت2962

372919.5301519.5130.57.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013باسم احمد طلعت ابراهيم الحنفى2963

34.52718.5271619.51237.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013حسام عمرو حامد البحيرى2964

39.53020302020139.57.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013زياد عادل ابراهيم الدسوقى ابراهيم محمد خفاجى2965

37252028.519.5201307.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013سيف الدين حمدى توفيق السعيد عز الدين2966

36.52820281820130.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013عادل محمد عادل حسين عقل2967

3426.520261920125.57.59إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013عبد الرحمن سعد صبرى السيد محمد التوابتى2968

36.5302028.519.517.5134.589.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013عبد الرحمن يحيى عيد محمود مسعد2969

29281821.51317.5109.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013عمر السيد عبد الخالق حسين اليمانى2970

35.5251927.516201237.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013فيصل محمد على االحمدى2971

3528.5192213.517.51186.58.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013كريم محمد محمود حمدى على2972

3326.519.52917.520125.57.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013كمال السيد محمد السيد  العشرى2973
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32241820.517.5151126.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013مازن هيثم محمد عماد الدين عبد العظيم قاسم2974

38301925.519.519.51327.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013محمد تامر حمدى عبد المجيد على عوده2975

3227.518.5241715.51196.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013محمد عوض ابراهيم يوسف الجوهرى2976

3125.518.522.51318110.57.59إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013محمد محمد السيد السيد االمام2977

332619.525.518.519.5122.569.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013محمد ياسر المرسى محمد البرعى2978

38.5282026.519.518132.569.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013مصطفي محمد مصطفي محمد شحاته2979

3728.518.52718161297.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013يوسف احمد عديل احمد عبد الحميد الزينى2980

33.525.517.51915.518.51116.58إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013يوسف مجدى امين صالح حواس2981

36.5242022.517.519.5120.56.59إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013يوسف محمد حسين احمد عبد العال2982

37.529202319.51712968إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013االء عالء الدين فتح هللا نافع فرج2983

34.523202218.5191187.59.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013االء نصر رفعت عبد اللطيف محمد2984

38.52920301918.5136.569.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013امنيه حسن ابراهيم محمود على2985

3829203019.514.5136.589إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013بسنت محمد عبد البديع محمد عطيه2986

39.52920302019138.5810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013جنه السيد محمد موسى سليم2987

37.52819.528.52019133.5810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013جنه هشام مصطفى محمود الجندى2988

3528.520281919.5130.5810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013حبيبه امجد الحسينى ابراهيم الحسينى2989

ن طارق محمد فوده احمد الشوبكى2990 000000000إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013داري

372920291920134810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013رقيه محمد فتحى حسانين احمد2991

3727.52029.51819132810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013رنا احمد محمد عزت ابراهيم زعزوع2992

37.529202816.519.5131710إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013ريم محمود عارف محمود حسن2993

3628.52029.5192013389.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013ساره جمال ابراهيم نصر موسى الدسوقى2994

36.528.520291918.513389.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013سلمى اشرف عبد العزيز راغب العدوى2995

3124.52029.517.58.5122.589.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013شهد محمد فوزى محمد مصطفى2996

3528202918.519.5130.5810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013عال على احمد عبد الحميد رزق2997

362920301919.5134810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013فاطمه ماهر اسماعيل حامد2998

39302029.52019.5138.58.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013مايا عادل سمير عبد الغنى حواش2999

35292029.518.5201328.510إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013مريم عادل صابر عبد العال رمضان3000

3929.517301720132.569.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013منة هللا وليد لطفى لطفى زهره3001

33.5187.5201112.59067إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013منه هللا كمال محمد خليفة خليفة3002

39.52816251920127.568.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013منه محمد اسعد ابو الفتوح عبد المطلب3003

382719.53019.520134810إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013منه محمد محمود مهدى3004

39.5281926.518.520131.579.5إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013ميرنا ابراهيم رضا محمد محمد حسن3005

36.524142415.51611459إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013نورين محمد جمال الدين محمد شحتو3006

38.528.518.5301816133.5710إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013هدى خالد محمد حسن عبد المجيد3007

3726.515.52916.519124.5310إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013هنا عالء سعدالدين جمعه محمد3008

37241221151210949إدارة غرب المنصورة  001ابو بكر الصديق الخاصة  0013ياسمين ايهاب عبد المقصود احمد الطايش3009

20.520.582714119066إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ابراهيم عبد الحميد ابراهيم محمد ابو طالب3010

352917261916.512687إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد ابراهيم ابراهيم عبد اللطيف فرحات3011

2628142611.516105.567.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد اسامه مصطفى ابراهيم علي عبد الرحمن3012

332915.527.517.519.5122.577إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد السيد احمد محمد بدوى3013

38.5292028.519.520135.549.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد تامر عبد المولى عبد الجواد3014

37.525.51424.518.513.512068.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد حسام السيد عبد السالم احمد3015

30.52618211417.5109.572إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد حسام فرج محمد فرج3016

36272028.519.51713176.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد حسن على ابراهيم الشابورى3017

30.527.518.52819.52012439إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد خالد السيد محمد رجب3018

282918.5281920122.569إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد خالد سامى محمود الكرته3019

31.52916.52617.517.5120.575إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد رمضان محمد ابراهيم عباده3020

34281827171712468.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد رياض سماحة محسن محمد3021
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302416.52617.51711468.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد طارق محى الدين محمد البحراوى3022

36282027191913057إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد عبد الكريم عوض عبد الجليل هليل3023

38292029.519.52013659.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد عبد الوهاب محمد سعدالدين عبد الحميد مشالى3024

29.5281724.5141511357إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد عبده محمد امين عبده3025

282715.525.51414.511056إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد على احمد البدوى على مجر3026

17127118.51555.543إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد عماد الدسوقى رزق السيد3027

22211721.515.515.59766إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمد انيس محمد خضير3028

29.525.51824161311346إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمد جاد حسن على3029

29.52517.520151410758.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمد رضا ابو الفتوح عبد المؤمن3030

2524.516.52413810367.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمد طه حسين محمد ابراهيم3031

29.52918.525.518.516.512159.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمد عبد الحميد تاج الدين المتولي هباله3032

37.52919.527.519.520133810إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمد منير احمد ابراهيم العدل3033

36291928.52020132.569.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمود جابر محمود عبد هللا3034

2924.519.52217.516112.569إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمود سامي رمضان الغرباوي3035

342819.527.517.518.5126.54.56إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد محمود مصطفى ابراهيم على3036

332819.525.51918.512557إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد مدحت رمضان حسن احمد السقعان3037

2526.519.519161110637.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد هيثم احمد الموافى3038

32.528.52029.519.519.5130710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد وليد احمد محمود شعيب3039

35.52819231617121.548.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد ياسر حسن نصر3040

31281927192012479إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014احمد يوسف يحيي عوض الصعيدي3041

26.525.518.520.5151410659إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ادهم محمد محمد العراقى3042

1924.517713.5128159إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اسامه نبيه حامد على شمس الدين3043

21.527172010.5189639إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اسالم سامح االمام عطيه عمر3044

25.52617.526.51115106.559إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اسماعيل مصطفى اسماعيل عمر على3045

24.529.517.52514.514.511136.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014الشافعى ضياء الشافعى الشافعى موسى3046

30.527.515.52012.516.510658إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اياد اسامه محمد عطوه عطوه النجار3047

25251621141610149إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ايهاب خالد محمود محمد فايد3048

36.528.520301920134710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014باسل احمد نجاح احمد عبد الهادى3049

342916.5301720126.547إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014باسل محمود جبر عبد العال على3050

3729.517.529.517.51713167إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014باسم محمد عبد الكريم السقا3051

251510.51889.576.58.53إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014بشار محمد عادل الزناتى الجناينى3052

222314.5261111.596.564.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014تامر رضا احمد احمد يوسف3053

292716.524.5161511364إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حازم اسالم احمد المرسى حسين3054

3629.52029.5201513562.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حازم حسام مصطفي ابو المعاطي فرج3055

20.5246.519.58.59.5795.53إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حسين توفيق محمد ابراهيم حسين3056

32.52817.526.59.519.511463.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014خالد سامى عبده السيد بدوى3057

2728.515255.517.510163.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014خالد عالء محمد حسين سليمان3058

3129.516241314.5113.56.56إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014خالد ياسر محمد اسماعيل غانم3059

31301728151512164.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014رائد محمد السيد السيد محمد3060

26.52916.528.514.514.51154.54.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014روحيم وليد جالل حامد3061

292915.529.5151311865.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد احمد صالح الدين عوض منصور3062

332915.5301611.5123.567.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد احمد عبد المحسن عبد العزيز فرج3063

3530193018.517132.589إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد احمد منصور محمود السيد3064

35.52917.528.517.516.512884.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد عصام شوقى حسن3065

35.53017.528.51517.5126.567إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد محمد علي محمد يوسف الهنداوي3066

32.52812289.51011064.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد محمد محمد ابراهيم الشموتى3067

292915.525.516181157.56.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد محمد يسرى محمد البسطويسى3068

30.53016.529.51714123.582.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زياد منصور محمد ابو العنين منصور3069
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36.527.51828.52018130.57.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سلطان سعيد سالم عبيد باخيضر3070

3626172719.519.5125.579إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سيف الدين محمد طه احمد شلبي3071

333017.526.518.514125.57.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شادي محمود عبد الحي ابراهيم فضل3072

28.52612.52417.516108.57.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014صالح عبد هللا صالح عبد هللا عبد هللا احمد سعده3073

282810.5181015.594.56.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عادل العدل العدل الجمل3074

34.529.5172717.57.5125.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الحميد عمرو عبد الحميد على معوض3075

313016.528.5151812189إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الحميد محمد السيد ابراهيم محمد يوسف3076

3629.518.5301819.5132610إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن اليمانى الغريب محمد دالل3077

3528.512281718.5120.569.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن بهلول ابو تميم السيد3078

34.52815.526.51910123.545.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن جمال علي محمد3079

000000000إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن جمال محمد سليمان الصعيدي3080

36.528192519.518128810إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن عبد الحليم فارس عبد الحليم علي الشرقاوي3081

18.525.51019.5714.580.566.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن محمد على عباس سبع3082

27.52918.51715.511107.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن محمد محمد محمد سليمان3083

34.528.51721.51714118.56.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن محمود السعيد محمد رشدان3084

37.529.52029.52019.5136.56.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن محمود صديق محمود راجح3085

3529.517.52618.520126.579إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد الرحمن هانى سمير عبد النبى الجيار3086

36.53017.52617.519.5127.58.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد هللا احمد السيد شفيق عبد المطلب3087

33.529.516261719.51228.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد هللا سالم محيى الدين سالم السيد3088

32.53015.52917161245.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عبد هللا صبري السيد عبد الرحمن محمد فايد3089

35.53019.53017.515.5132.56.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014على ابراهيم ابراهيم محمد زيد3090

26.524.514.528.513181075.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014على محمد على محمد على3091

31291627.515.519.511977.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمار علي محمد محمد العجمي3092

27.52918.530141111968.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمار محمد عبد الفتاح المرغنى3093

3329.518.53019.519130.559.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر احمد ابراهيم ابراهيم عبد السالم3094

32.52818.5301818127510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر احمد عبد العظيم الصانع3095

32.527193018.519.5127710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر احمد محمد عبد الوهاب الجندي3096

3630203019.519.5135.569.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر اسامة السيد احمد الشربيني احمد3097

19261722.5121096.557إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر اشرف السيد ابو حالوه على مرجان3098

27.5281726.5121311189.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر اشرف السيد برهام ابراهيم3099

19.52616251712.5103.569.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر السيد ابراهيم السيد القللى3100

32.5251926.517.515.5120.549إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر ايهاب سليمان سعد سليمان3101

15.51718.526.514.5129238إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر حسن المتولى محمد المتولى3102

37302030201813749.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر رفيق جابر عبد القادر عليوه3103

37.53020302018137.559.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر عماد احمد احمد فياله3104

26.52618.529151511537إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر فايز محمد طه الغوايشى3105

32.530193016.517128410إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر فتحى عوض لطفى محمد3106

33291929.518.518.5129710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر محمد السيد على البشبيشى3107

37.5292029.52020136810إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر محمد عمر عبد العزيز محمد يونس3108

38282029.52015.5135.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر محمود محمد السعيد الصباغ3109

38302029.52019.5137.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر هانى محمد شاكر العشماوى3110

343017.5261619123.5510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمر هشام محمد محمد على شملول3111

33.52416251819116.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمرو خالد عاطف الطوخى3112

3027.51725.518141183.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمرو متولي محمود متولي3113

30.529.517.525.51613.51193.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عمرو محمد فاروق الشال3114

27.5271728.51515.511549.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014فارس محمد مجدى الحسينى محمد رشاد3115

28.52818.52615.516116.558.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014فارس محمد محمد مصطفى حسن3116

2522122616.515.5101.53.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014فرج محسن فرج بدير راشد3117
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33302026.518.517.5128710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014كريم اسامه السيد بدر3118

35.52617241916.5121.549إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014كريم حاتم حلمى السيد الجزار3119

2922.59.52013159444.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014كريم عبد الحي محمد محمود الدسوقي3120

372920282020134710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014كريم محمد عبد الستار احمد سالم3121

302212.5231320100.557.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014كريم وليد مستجير زكي معاطي3122

33.52617.526.51716.5120.5510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014لؤى ياسر طاهر محمد الدسوقى3123

20.511104.5485063إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014لؤي يسري عبد هللا حامد3124

27.52719.529.51619119.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مازن طارق فوزى عبد المحسن3125

27.5292028.518.520123.53.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد احمد السيد حسين عبد هللا3126

36.52920292020134.5510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد احمد خالد احمد احمد العزب3127

3328.52027.520181296.56إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد احمد محمد احمد مصطفي3128

312719.527.517.514122.54.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد احمد محمد الحسيني الحسيني3129

35.528.5172419.516.5124.57.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد احمد محمد هانى عبد الفتاح3130

33281626.519.516.5123710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد احمد مسعد جانو3131

32.5302026.518181277.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد احمد مصطفى السيد ابراهيم عيد3132

31.523.51922.516.5171137.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد السيد محمد ربيع السيد علي3133

3830193019.520136.58.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد امجد احمد احمد عامر3134

27.52711.522.514.51810355.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد جمال الغريب عبد المؤمن مصطفى3135

36.5292029.519.518134.53.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد جمال عبد الهادى محمد3136

30.5261926.5171811967إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد جمال محمد حسن الغنيمى3137

21.524162618.51610678.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد حامد ماهر حامد الصى3138

302820261915.512349.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد خالد بن الوليد علي هالل حامد3139

27.51815.525.518.514.51054.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد رضا السيد احمد السيد سالم3140

36.5301729.518.517.5131.568إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد سمير احمد عبد المقصود على3141

39281929.51917.5134.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد سيف محمد ابراهيم شحاته3142

39302029.52020138.5610إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد عادل عثمان محمود يسن3143

30.5291726.518.518121.55.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد عصام انور عبد العزيز3144

32.524.51825.51917119.559إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد عماد مصطفى الحفنى الشيوى3145

222012.520.51614913.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد فؤاد ابراهيم قاسم احمد3146

36282028.518.5131316.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد مأمون يوسف عنتر عبد الغنى3147

3830203020191388.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد مجدي يوسف علم الدين3148

37.53020302020137.589.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد محمد المرسى زكى3149

25.524.51124.59.517.5953.57.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد محمد عمر عبد الكريم سعيد3150

342918.52714.5191234.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد محمد فاروق عباس الشريف3151

322915.53018.514.512558.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد مصطفى محمد محمد عمار3152

33.52818.527.51915126.568.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد نبيل شعبان حسن العوضي3153

3829.520301920136.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد نشات شوقى زكى ابراهيم3154

30291824.513.513.51155.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمد ياسر صالح الدين حسن يس3155

3628.518.529.517.51913059إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمود احمد محمود علي المعصراوي3156

322514.527.57101064.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014محمود هانى عبد هللا احمد الغريب3157

3025.514.52316.516109.55.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مروان جمال احمد احمد دنيور3158

35.5292026.519.514.5130.56.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مصطفى احمد محمد احمد مصطفي3159

3226.519291612.5122.567.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مصطفى خالد مصطفى عبد الفتاح الحسينى الليثى3160

33.526.51828.513.515.51205.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مصطفى محمد عبد الحميد تاج الدين المتولي هباله3161

34.52820302015.5132.569.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مصطفى محمد محمد عزوز حامد محمد العطار3162

3529203019.516.5133.557.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مصطفى ناصر ابراهيم عبد السالم عوض3163

30.5261626.514.517.5113.547.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مصطفى وليد مصطفي احمد عمرو3164

38.529.520302019.51387.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014معتصم عبد الرحمن احمد الجناينى3165
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35.52919.53017201317.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ناجى عماد مصطفى عبد الحليم الشاعر3166

34.5291627.58.520115.569.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نبيل طارق محمد كشكول عبد الجواد شلبي3167

32.52719.523.518.51912179إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نديم احمد محمد نيازي علي شلبي3168

32279.5261020104.579.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نور الدين ايهاب محمد حماد سلطان3169

2320.51719.59.512.589.56.56إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نور الدين جمال محمد البيومى المكاوى3170

34.529.5172918.516.5128.57.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نور الدين خالد محمد ابراهيم الباز3171

3429.51926.5181912779.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نور الرحمن محمد حسنين عبد المعطى الزهيرى3172

000000000إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ياسر احمد محمد جالل عبد المنعم3173

26.5181814.51110.58859إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف السعيد السعيد المتولي علي3174

28.526.516.519.5161110768إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف امين سعد زغلول احمد جاد3175

34.52919.528171412877إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف حامد حسب النبي حامد كسبه3176

31.52819191820115.568إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف سمير عبد الحميد ابراهيم النجار3177

34.52819.52619.517127.58.57.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف عاطف السيد محمد ابراهيم3178

34.528.517.52517.5191238.57.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف كريم حمدى محمد ايوب3179

3024.518.51717910784.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف محمد ابو الجود ابراهيم ابو الرجال3180

3428.520281917129.589.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف محمد حموده عبد السميع الخواجه3181

35.52917.52919201308.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف محمد هاشم عبد العاطى3182

352920292016.51335.57.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف وليد شحته عبد العظيم عبد الهادي3183

33.5252024.518.515.5121.54.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يوسف ياسر على محمد على البيسى3184

3629202919.520133.57.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اسماء محمد عثمان السعيد محمد رمضان3185

33.5291826.519.520126.578إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اسيا جمال الشحات عبد الوهاب3186

34292027.51918129.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اسيل احمد السيد احمد رجب3187

34.529192818.5171295.53.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014اكرام محمد الخطيب احمد محمد شلبي3188

38.529202919.5191368.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014الشيماء محمد عبد الحميد احمد الديب3189

000000000إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014القت وليد فاروق امين البيلي3190

362919.5292020133.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014امل ممدوح ابراهيم عبد الفتاح3191

372818.529.5182013189.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014انجي شريف عثمان متولي3192

000000000إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014انجي عالءالدين عادل علي المعداوي3193

36.52920302020135.58.54إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ايه محمد احمد عبد الحميد شعبان3194

31.528.518.52715.516.512185إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014بسمله احمد على الحسينى احمد غازى3195

35.526.52028.52020130.599.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014بسمله حسنين محمد الشربينى3196

34.520.5102415.516.5104.54.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014بسنت عبد الحميد ابراهيم محمد ابو طالب3197

3730202919.520135.58.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014تسبيح ابراهيم محمد الشافعى جراوش3198

352419.522.5191712096.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014تسنيم محمد محمد فؤاد محمد عبد اللطيف3199

3021.5823.512.51995.587.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014تقى عبد القادر محمد صباغ3200

33291828.519.52012889إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014تقى مصطفى عبد الستار احمد سالم3201

31.529.5172920171275.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014جنى عبد الغنى عبد الحميد عبد الفتاح3202

32.527.512.528.517.520118.55.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014جنى محمد ابراهيم على خالد3203

35.53019.529.51718.5131.589إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014جنى مظهر على محمود الدسوقى3204

36.53020301920135.589.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014جهاد احمد ابراهيم كمال عبد القادر3205

37302030202013789.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حبيبه اسامه احمد الشربينى الجوهرى3206

30.529.51226.51619.5114.578إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حبيبه اسامه يونس السيد ابويوسف3207

36.525.5122314.513.5111.558إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حبيبه محمود محمد عبد الواحد محمد3208

3427122315.513.5111.558.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حنين ابراهيم عاطف ابو النور مقبل3209

39.53020302016139.57.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حنين محمد احمد عبد المجيد فرحات3210

3229.518.526.51520121.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حنين محمد عبد الحميد محمد مرسى3211

31.526.51824.5719.5107.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014حنين محمد نبيل عوض محمد3212

343017.5281616125.588.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014دنيا حامد السيد ابراهيم عبد الرحمن3213
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302816221618.511284إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014دنيا محمد طارق السعيد طلعت3214

282917.521.51217.51087.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014دينا وليد سعد الدين محمد على3215

34.529.5182617.515125.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014راندا طارق احمد فؤاد عبد العزيز منصور3216

31.52918281116.5117.58.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014رغد محمد احمد احمد الخميسى3217

29281727916.511068.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014رنا محمد سمير شعيب3218

333018.5281920128.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014رنا محمد عصام الدين ابراهيم سيداحمد3219

26301723.511.514.510887.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014رهف احمد رجب الدسوقي الطنطاوى3220

36.5301828.52015.51335.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014روان سامي محمود طه عوض3221

33.5301926.5201912999.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014روميساء عالء رشاد محمد سالم3222

33301727.51919126.5910إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ريزان وائل جالل العجمى محمد3223

35.529.51929.52017133.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ريم احمد عبد الفتاح علي احمد3224

31.529172617.5191218.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ريم اسامه على البدوى حامد3225

36302029.519.516.51358.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ريم محمد البدوى محمد السيد يونس3226

24.528.51622.54.515.5967.57.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014زينه احمد فتحى ابراهيم سليمان3227

3229.51722.55.519106.58.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سارة محمود السعيد محمد رشدان3228

352917.5291718127.5910إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ساره احمد بشرى ابراهيم صالح3229

38302030202013898.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ساره عادل عبد الحميد مصطفى عمر3230

20.5191716.515.515.588.57.54إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ساره عبد هللا عبد هللا ابراهيم ليله3231

31.527.5162818.515.5121.567إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ساره كمال دويدار دويدار تقي الدين3232

35.5291618.51812.511785إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ساره متولي ابراهيم الدسوقي المتولي3233

30.523.515.51815.5181035.54إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ساره محمود محمد سيد علي3234

353018292017.513286.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ساره محمود محمد متولي مزروع3235

33.529.51928.52017.5130.586.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سلمى احمد سعد ابراهيم الجاعوص3236

35.529.51929.52017.5133.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سلمى احمد محمد خليل حشيش3237

34.528.51929191113056.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سلمى صالح محمد صالح الحجار3238

35.53020302020135.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سلمى عالء الدين على على عبد الال3239

33.528.51929.51917.5129.545.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سلمى ممدوح عزت ابو الحسن3240

30.5291520.51719.511272إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سلوى على حسن على محمد الردينى3241

3128.516.529.51916124.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سما السيد عبد الوهاب قطب مصطفى3242

34.527.516281815.512487.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سما ايمن صبحى عاصم ابراهيم راشد3243

353016261818.51257.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سما ايمن يحيى محمد اسماعيل3244

36.5301929.520161358.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سما خالد احمد عباس محمد الجمل3245

32.52916.524.518.512.512165.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سميره محمود عبد الموجود السيد عبد الهادى3246

35.529.518302018.5133910إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سنا حازم امام عامر3247

34.529.519.5302018133.598إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014سهيله محمد كامل النجار3248

34.53020302019.5134.5610إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شذى رفيق رجب ابو الفتوح محمود3249

33.52716.526.51912122.59.55.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شروق اشرف نبيل بهرام جاد عبد الخالق3250

37.53020302019137.578.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شروق محمد محمد على عبد القادر3251

342320271819.51226.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شروق منير مصطفى محمد السواح3252

36.5262028.520171316.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شهد احمد محمد احمد سليمان3253

36282030202013459.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شهد المتولى عطيه المتولى حسن3254

3424.520302017128.559.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شهد ايمن سعد المحمدى محمد مكاوى3255

37.529.520302019.5137810إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شهد سامح محمد الهامي محمد الهنداوي3256

363019.529.52015.513556.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شهد محمد البرنس محمد فؤاد شرابى3257

312712.5261614.5112.558.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شهد محمود ابراهيم احمد الشال3258

3629172817161275.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014شهد مصطفى بكر محمد خليل3259

28.51817.522.51816104.579إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014عائشه اسامه عبد الرحمن فوده3260

35292029.519.519133710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014غاده حمدى عبد العزيز السيد على عبد القادر3261
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382917.529.520201345.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014فرح خالد ابراهيم احمد عبد الغني3262

373019292019.5135510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014فرح عادل على محمد البيسى3263

34.5302029.519.519133.5710إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014فرح محمد احمد هالل السيد3264

35.528.52029.519.511.5133510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014كنزى محمد ممدوح الطويل3265

3329.514.526.516.51612079إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014لينا احمد فاروق حسن دنيا3266

39302030201913969.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ليندا وليد محمد محمد الحنفى شحاته3267

37.52919.5291920134510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014لينه خالد عبد الوهاب عبد السالم عالم3268

37.5261828.5192012958.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014لينه محمد جالل فهمى3269

30.52718251919119.559إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم ايمن محمد ثروت عباس سعفان3270

3829.520292019.5136.569إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم حازم يوسف عبد الفتاح شومان3271

30271212.5111492.563.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم خالد ابراهيم عبد الجليل احمد3272

3025.514.524.518.5151135.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم خالد عبد الحميد محمد مرسى3273

34292029.519.516.51324.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم عصام علي محمد محمد سالمه3274

3329202819.520129.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم مجدى محمد محمد السيد القال3275

3527.520302019.5132.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم محمد احمد عثمان حميد3276

3729203020161365.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم محمد احمد نوح رزق3277

36282029.518.5191324.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم محمد عبد الحى على زعالبه3278

30291727.51716120.558.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم محمود السيد الطنطاوي النبوى3279

000000000إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم مصطفى محمد فتحى عبد القوى ابراهيم الديب3280

3529.519.529.51812.5131.549إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم مصطفى مصطفى حامد محمد حنيجل3281

3630203020151365.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مريم هشام الصباحى محمد عرابى3282

36.5302029.520201365.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ملك محمد احمد ماهر الحنفى3283

34302030202013459.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ملك محمد يحيى عبد المجيد محمد الطويل3284

35.53020302020135.57.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ملك وليد مصباح محمد على عبد الغنى3285

27.52813.522.51018101.54.57إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منةهللا امير منير شفيق على3286

242718.52412.5161065.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منةهللا تامر عبد المحسن ابو العنين3287

30.526192415.514.511558.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منةهللا رمضان محمد سيد ابو العال3288

3630203019.519.5135.55.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منةهللا على محمد عبد اللطيف زرد3289

32.52819.53019.519129.554إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منةهللا محمد ابراهيم مأمون3290

36.52920262014131.567.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منةهللا محمد زكريا االمام3291

38.53020302020138.589.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منةهللا وليد مصطفي عبد الجليل بركات3292

37.5292029.520201366.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منه احمد عبد اللطيف محمد محمد الغزالى3293

3729202918.518133.569إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منه حمدى السيد محمد السيد على3294

38.53020302020138.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014منه طارق السيد رشدي3295

3422.520221814116.577.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014موده مدحت صبرى محمود هزاع3296

2915.51823.518.519104.55.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014مياده احمد محمود حسن محمود3297

37302029.52018136.549.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميار ابراهيم فرج محمد حسب هللا3298

33.52318.5292019.512479.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميرام حمزه احمد بركات3299

3729.52029.52019.5136610إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميرنا احمد فتحى احمد بنه3300

35291828.51917.5129.569.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميرنا حاتم صالح عبد الفتاح خليل3301

36271728.518.51912789إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميرنا حمزه احمد بركات3302

38.529.517.53019.5181355.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميرنا عصام حسين محمد حسن حسين3303

3930183020201378.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميرنا عالء الدين عبد المعز محمد على ورده3304

38.52918302018.5135.599.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ميرهان محمد عطيه متولى فياض3305

3722.51729.5192012599.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نادين صالح محمد حسن محمد3306

38.52917.527.519.520132810إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نانسي تامر حسام عيسي3307

3829.520302018.5137.599.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ندا وائل ابراهيم احمد حسن3308

37291929.52020134.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ندى سعد الصديق محمد المتولى3309
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3728.518.527.52018131.598.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ندى محمد رمضان احمد السيد3310

3728192920181338.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ندى محمد عبد اللطيف عبد الرازق ابو العنين3311

37.52917.529.52020133.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ندى مصطفى عبد هللا عطيه الصفطاوى3312

37.53017.53019191348.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ندى نشات حسن عوض المنجى3313

37.5301829.520201358.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ندى وليد عبد الحكيم بيومى عطا3314

3829.519.529.519.52013668.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نسيبه خالد عبد الفتاح محمد الخولي3315

33.5281729.51718.512589إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نغم عبد هللا احمد محمد عبد هللا الغمراوى3316

34.527.518.5291918.5128.569إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نهال خليل عبد الغنى عوض محمد سالم3317

383019.5302019137.56.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نور السيد محمد احمد جادالرب3318

352918.5301920131.56.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نور محمد سعد ابراهيم النبوي3319

363019.5301918.5134.57.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نور محمد عبد الهادى عبد السالم3320

23.5171627.5917.59368إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نورسين عبد هللا رمضان السعيد عمر3321

38.52920302020137.5910إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نورهان شريف مهنى عبد البديع مهنى3322

39301929.519.5201377.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نورين محمد احمد حسني احمد محمد3323

3325152915.518117.567.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014نوف العدل العدل الجمل3324

3727.5142613.5201185.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014هايا مصطفى ابراهيم طه االمشاطى3325

38.53019.529.52016.5137.566.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014هنا احمد سمير السيد عثمان3326

33.529.519.528.5191713068إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014هنا وائل حامد عبد الفتاح عطوه3327

39.53019.529.52014138.57.59إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014هنا وائل عثمان اسماعيل3328

38.5301929.519201366.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014هند ياسر عزيز مبروك السعدني3329

37.53019.528.518.51713497إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014وعد وليد محمود عوض طرباى3330

في ابراهيم االلفي3331 38.53017.5302019.51368.58إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014والء االل

38.528.519.5292019.5135.589.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ياسمين احمد محمود عبد العزيز محمد3332

34.5291926.518.519.5127.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014ياسمين ماهر عبد الحميد علي3333

352818.528.520201305.510إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يمنى محمد فرحات عثمان حميد3334

3628.51728.516.519.5126.598.5إدارة غرب المنصورة  001الهدى والنور الخاصة  0014يمنى هشام احمد احمد ابو المجد3335

35.52917.52817.517127.56.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم احمد ابراهيم السيد الموافى3336

202315.52714.515.51006.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم احمد عبد المعبود ابراهيم رمضان3337

27.526.514.527.515.516.5111.56.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم اسامه السيد على على شهيب3338

1917.513.526.5141390.54.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم اشرف احمد جاد على سالم3339

3529.517.525.519.51612758.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم ايمن ابراهيم محمد راجح3340

20.512.514.5162.514.5664.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم ايمن ابراهيم محمد عبد الحميد ابو السعود3341

35.52817.52816.515.5125.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم باسم ابراهيم عربان جالل3342

33.5291926.519.517.5127.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم حمدى ابراهيم عمر ابراهيم3343

292116.524.515.515.5106.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم حمدى محمود محمد السيد زاهر3344

342918.526.518.515126.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم شريف ابراهيم محمود محمد العبسى3345

302818.522.51715.51165.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم عبد الفتاح احمد ابراهيم حسين3346

3427.51725.517171214.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم محمد عبد الرازق محمد مصطفى3347

34.529.5172718.517126.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ابراهيم ياسر ابراهيم على على ليله3348

232116.525.516151024.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد ابراهيم توفيق عيسى عبد هللا3349

262515.5271816.5111.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد ابراهيم عوض احمد عوض3350

33.529192719.519.51285.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد احمد عبد العاطى صالح عبد العاطى3351

3426193019.516.5128.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد احمد عبد المجيد عرابى3352

31.53017.527.51917.5125.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد اسامه السيد على على شهيب3353

27.522.516.52512.517.51044.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد اسامه عبد الصادق عبد القادر احمد3354

312918251916.512269إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد السيد السعيد عبد الحميد جاد3355

25.52715.520.51817.5106.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد السيد محمود سعد عوف3356

30.527.516.5271711118.558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد السيد نجدى السعيد حسن ناصر3357
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342918.529.51817.512959.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد تامر حسين المسيرى3358

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد جمال يوسف عبد اللطيف3359

302916.5301618.5121.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد حسام على رضوان3360

313018.5292019.5128.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد حسام محمد عمر عبد العزيز االبراشى3361

28.52518.526.51716.5115.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد حسن خليل محمود خليل3362

34.52919.53018201317.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد حسين السعيد حسين العشرى3363

2227.518.528.51817.5114.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد خالد احمد احمد نصر حسن3364

202516281517.510448.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد رجب مجاهد الرفاعى الرخاوى3365

15.52314.528.516.515985.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد رضا خالد ابراهيم الزقزوق3366

2124172814.516.5104.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد رضا محمود عبد العاطى3367

2319111914.51886.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد سعد المحمدى محمد3368

2427.51023.5513904.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد شاكر عبد العظيم محمد3369

24.5261627.51014.510479.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد فوزى السيد احمد السيد3370

27.522.51524.51515104.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد محمد ابراهيم على شهيب3371

سعيد3372 28.52919281416118.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد محمد السعيد فؤادال

29.52917.530161712269.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد محمد السيد مختار النجار3373

29.52716.529.515.51711869.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد محمد رفعت محمد عبد الفتاح3374

292916.529.517.520121.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد محمد عبد الرحيم محمد حسن3375

30.52919.5301716.512668.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد محمد عبد العال عبد هللا بدوى3376

21.521.512.52311.515905.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد مصطفى كامل العوضى علم الدين3377

312819.527.5202012659إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد مغاورى مسعود رضوان محمد3378

ازى3379 35.5291825.520201285.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد هانى حسن المتولى حسن االزم

332919.526.520201285.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد هشام محمد وجدى ابراهيم الشيخ3380

33.52719262020125.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد وائل محمد رضا امين الدسوقى3381

32.528.51928192012769.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015احمد والء ابو بكر بدوى ابراهيم ابو موسى3382

332819.52818.5201276.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادم احمد فؤاد مسعد ابو العنين3383

31.529.5172619201234.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادم احمد محمد ياقوت محمد منصور3384

28.52816.523.51718113.577إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادهم رضا ابراهيم شهيب3385

14171116717655.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادهم محمد البيلى عبد المعطى البيلى سالم3386

24.523.51425.51419.5101.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادهم نبيل حسن عبد المجيد3387

28.52715.525.517.52011459إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادهم وائل ابراهيم عمر على السلكاوى3388

3128.51825.5192012269إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادهم وائل صبرى السيد عبد النبى دودح3389

29.52818.524.517.518.51185.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ادهم ياسر شحاته رجب3390

3228192619.520124.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم احمد محمد حسين احمد3391

28.526192719.5201205.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم السيد محمود حسن الهاللى3392

29.52818.528.519.5191244.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم حسن محمد حسن زهران3393

3029.518.527.519.5201255.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم رضا ابراهيم الحسينى محمد3394

323017.52919.519.512869.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم رمضان محمود على شهيب3395

252214.521.514.519.597.55.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم سعد على محمد سعد3396

1717.514.521.51016.580.567إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم على السيد على النبراوى3397

15.514.51321.58.516.5731.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم فتحى محمد محمد ابوخليل3398

33.52719272019126.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم فوزى على محمد حمدون3399

181317.523.515.51787.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم محمد زكريا جوهر احمد جالل3400

35.528163019.52012989.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم محمد ماهر محمد يوسف3401

35301827.51917129.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اسالم محمد محمود شعبان عبله3402

28271624.51919.5114.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015الحسينى محمود منصان يوسف ملح3403

362918.53019.52013389.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015السيد اشرف السيد توفيق بدر3404

32.529.5162918.520125.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015السيد الدسوقى السيد ابراهيم الدسوقى3405
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35.53019.530192013489.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اياد تامر حسين المسيرى3406

3528192919.519130.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اياد عثمان محمد عثمان محمد العوضى3407

31291826.518.52012389إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اياد عمرو عماد الدين عبد المجيد عافيه3408

312918.526.518.520123.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015اياد محمد محمد العوضى3409

34.53020302020134.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ايالف عثمان محمد عثمان محمد العوضى3410

3226.518.525.51918121.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ايمن احمد السيد محمد السيد الشربينى3411

231513.5186.5177689إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ايمن محب احمد محمد محمد شريف3412

2719.51625.518.515106.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ايهاب اشرف محمد ثروت الغرابلى3413

31.525.517.52718.51612069إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ايهاب حمدى جمعه سيد احمد سليمان3414

2722162816.518109.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015باسل عاطف ابراهيم الحسينى محمد3415

34.528202819.52013089.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015باسم احمد محروس نور زاهر3416

33.524182919.51812489.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015باسم محمد عبد السميع محمدعطا هللا3417

2924.517281919117.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015براء سمير محمد عزب حسن3418

29.521.517.52416.52010989.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015بكر السيد بكر ابراهيم عمرالباجورى3419

3028.517.523.517.5181177.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015بالل محمد مسعد ابو طالب محمد3420

11.520.58.516.5913665.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015تامر السيد السعيد غانم حامد3421

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015جالل محمد جالل محمد الشامى3422

30.527.51523.51618112.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015جمال سامح جمال الدين بدير عثمان3423

32.52716261718118.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015حازم احمد محمد ابراهيم خليل3424

28251724.517.5201127.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015حازم خالد على عبد العزيز على3425

2025.517.524.515.5191037.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015حسام حسن يوسف حسن الحنفى3426

33.528162818.5201247.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015حسن نبيل حسن محمود عبد السالم3427

30.52715.527.518.519.51197.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015حسنين محمد حسنين محمد ابو المجد3428

242015.52418.5201027.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015حمدى محمد حمدى عبد العزيز سالم3429

27.525.515.52316.516.51087.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015خالد تامر خالد عبد المغنى عبد اللطيف3430

34.5242022.518191197.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015خالد حسن محمد حسن على3431

36.524183018.5171277.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015خالد سعد المتولى يوسف الطحان3432

35.530172818.5181297.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015خالد عبده محمد عبده السيد3433

36.52617301819.5127.57.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015خالد هشام احمد محمد محمد خضر3434

342716.52917.518.51247.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015خالد وليد محمد الشبراوى اسماعيل3435

31.521.5172418.518.5112.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ذكى عوض ذكى محمد الحسينى3436

32261624.517.517.51167.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015رحيم وليد عبد العال المرسى3437

29.52916271817.5119.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015رمضان محمد رمضان ابراهيم خليل3438

232215.524.51611.51017.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ريان عصام احمد السيد3439

23.528172317.515.51097.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015زياد السيد ذكريا السيد احمد الخضرى3440

352917.5301820129.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015زياد ايهاب محمود عمر على السلكاوى3441

20261730181911188.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015زياد رضا حمدى مصطفى محمد ابو زيد3442

34.5291929.517.520129.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015زياد محمد رمضان ابراهيم عطوه3443

252918.527.5181911888.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015سامى عمرو سامى بكر على السيد3444

31291730201912789إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015سرور محمد حسن محمود قنديل3445

21281628.517.513.511189.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015سعد القطب محمد عبده شهيب3446

13.526162714.589788.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015سيف حاتم محمود محمد3447

522.514.523.513.58.57967.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015شريف شعبان حلمى حمزة على3448

621.51026.514127886.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015صالح احمد صالح محى الدين صالح3449

32.527.516.52719.51712389.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015صالح الدين تحسين صالح الدين عبد العزيز3450

29.527.517.529.517171217.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015طارق محمد عبد العال عبد هللا بدوى3451

3227.5162819.519.512369.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عادل حماده عادل صابر مندور3452

102011.52516.5138344.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عادل عماد عادل عبد الواحد شاهين3453
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3325.5192819.519.512568إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عادل نبيل محمد رزق سليمان3454

322917.52918.52012669.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم عباس3455

372919302020135810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن خالد محمد ابراهيم عيد محمد3456

372919.529.52020135810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن محمد احمد محمد عبد الكريم بشير3457

30.52818.53018.520125.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن محمد شوقى عبد المعطى احمدعرابى3458

38.529.517.5302020135.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الدسوقى الشهاوى3459

33.527.518.5302018129.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن محمد محمد صبرى ياقوت حميده3460

15.518.5152114.512.584.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن محمد نشات محمد عمر3461

31.528.51825.51820121.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد هللا احمد محمد عبد هللا احمد3462

122217.519153.585.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد هللا خالد المتولى على رمضان على3463

15.525.59201214.5825.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الوهاب سماره كمال السباعى3464

6.521.5132013.57.574.545.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الحميد مجدى عبد الحميد عبد الحميد جاد الشحات3465

29.526.517.5261815117.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن احمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح3466

29.52517.526.517.51411669إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن شريف جوده على عمر3467

29.526.517.527.5161711759.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن فتحى مصطفى محمد يسن3468

26.523.517.5241615.5107.567إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن محمد فريد السيد حسن المسيرى3469

252715.524.5181511069.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن نبيل ابراهيم توفيق ابراهيم3470

2226.517.527.519.5161135.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عبد الرحمن ياسر عبد المجيد عبد المجيد بدر3471

2326.517.52518.519110.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عز الدين خالد محمود مراد3472

14261623.513.5139369إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عصام السيد عصام عبد الواحد محمد شاهين3473

252816.525.51514.511069.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عطيه احمد عطيه احمد الحسانين الظميان3474

17.522172518.5151004.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على ابراهيم على ابراهيم محمد دقدوقه3475

27.528.517.524.519.513.5117.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على الدين هشام محمد السيد ورده3476

2327.519242017.5113.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على المتولى ابراهيم عباس سرور3477

8.51412.521.5131069.558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على المتولى يوسف حسن محمد الحنفى3478

3728.5193019.5181345.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على رمضان محمد محمدمحمد عصر3479

1819.512.521.514.514.58657إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على عزت سعد الدين الشافعى الرداد3480

32.5261928.520201263.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على محمد على على فوده3481

30.523.51729.52019.5120.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015على محمود احمد حسين الهنداوى3482

3225.517291919.5122.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عماد السيد محمد عبد الهادى السيد3483

3.541419.514.514.555.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمار احمد ممدوح احمد ابراهيم هندى3484

3127.518291919.5124.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمر ابراهيم محمد المرسى ابراهيم3485

30.52918292020126.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمر اسامه فتحى علي السعيد3486

25.52718292020119.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمر اسالم بدير متولى على ورده3487

30.5281929.519.518126.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمر فتحى احمد ابراهيم الحسانين الظميان3488

2019.51327171796.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمر محمد محمود عمر سليمان هيبه3489

2214.514.528.517.517.5974.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمر محمود ماهر محمود محمود الطرا بيشى3490

6.5169.52412.515.568.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمر هانى السيد مصطفى حسن السعودى3491

312918.5281920125.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمرو اسالم طلعت على على شندى3492

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمرو خالد عبد العال عبد هللا بدوى3493

292015.5281719109.54.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015عمرو على محمد على عبد الرحيم3494

26.5221629.519.520113.548إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فادى سعد سالمه العوضى حسن3495

91615.525.51618.58245إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فارس اشرف ابراهيم المتولى ابراهيم3496

13.520172917.520974.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فارس تامر السيد على رمضان فصل3497

21201927.51720104.53.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فارس حسن عبد المغنى رمضان الغرباوى3498

35.528.5192919.520131.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فارس هانى السيد السعيد على3499

2.5161619.516117065.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فارس وليد فاروق موافى ابو المعاطى3500

322817.529.519.518126.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فاروق عاشور فاروق عاشور ورده3501
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322817.529.5181712559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015فتحى محمود فتحى محمود خضر3502

282815.527.518.517117.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015كريم ابراهيم سليمان محمود شرف3503

23.5251527.5161710757.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015كريم حسنى محمد محمد ابو شريحه3504

2716.51627.517.515104.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015كريم عاطف عبد الحميد محمد على يوسف3505

23.518.51529.517.5201044.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015كريم مجدى كامل محمد حسانين ابو شريحه3506

30.528.518.528.519.519.5125.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015كريم محمد طلعت عبد الوهاب الموافى3507

28251827.51919.5117.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015كريم يوسف على ابراهيم عديسه3508

3025.5173018.516.512149.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015كمال محمد كمال راضى المصرى3509

29.5271728.51916.51215.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مازن ابراهيم الدسوقى توفيق عبد العزيز3510

342918.528.520171304.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مازن احمد محمود احمد العارف3511

3326.51929.52016.512849.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مازن محمد عاشور سعد فريد3512

915.51126.51510775.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد ابراهيم احمد ابراهيم حسين3513

2315.512.523.515.5159049إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد ابراهيم احمد محمود شهاب3514

3123.515291916117.549إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد ابراهيم على محمد عالم3515

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد احمد حسين جاد محمود زاهر3516

36.52818292016131.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد احمد عوض احمد عوض العزب3517

33.52918.52818.517127.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد احمد محمد حسنى حسن محمد حسونه3518

34.52817.529.51916.5128.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد احمد محمد محمد الجهيني3519

60162617.510.565.53.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد السيد رزق رزق محمد3520

21.525182915.515.510949إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد جمال المتولى محمود متولى شهيب3521

242618.53017.51911648.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد جمال محمد محمود زاهر3522

3525.518291617.5123.548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد حازم على سيد احمد3523

2927.516.53016.517.5119.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد حسام محمد ابراهيم الطحان3524

15.5231627141895.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد حسان محمد حسنين مصطفى3525

23.52318.527.51519.5107.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد حماده محمد محمد على قاسم3526

272517.527.51820115510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد خالد محمد عبده السيد3527

33.52719261820123.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد سعد محمد السيد مرعى3528

302318.527.5172011649.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد شريف زايد احمد محمد الزكى3529

122116.52812.515.5903.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد طارق محمود محمد طاجن3530

28.523.519.53018.516.51203.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد طه مصطفى طه عبد هللا3531

2167.52191255.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد عاطف السيد رجب الطنطاوى3532

25.526.517.52817.5201153.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد عبد الرحيم حسن محمد حسن هندى3533

9.524.51126.59.519815.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد عبد الفتاح عبد العزيز محمد فوزى3534

2826162918.520117.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد عبد اللطيف يوسف ملح3535

2723.518291520112.53.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد عبد المجيد احمد عبد المجيد احمد بدر3536

1023.516.524.511.514.58658.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد عبده فتحى يوسف يوسف3537

172318.52814.51910179إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد فرحات رمضان فرحات عبد الغنى3538

2926.518271518.5115.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد مجدى ممدوح صالح الدين بدوى3539

13.520.515.524.51320873.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد محسن محمد حسبو الغندور3540

1725142114179178.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد محمد بهيج فايز دهمان3541

23.527.516281620111710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد محمد شوقى عبد المعطى احمدعرابى3542

13.519.5617.5913.565.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد محمد هالل على زايد3543

32.528.516.5282020125.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد محمود المتولى المتولى على ورده3544

2828.516.527.517.520118510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد محمود عزالرجال المرسى المنشاوى3545

2728.517.527.51820118.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد مصطفى العدل الحنفى السيد الدموهى3546

1627.51325.515.52097.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد نادر حامد حسن عبد الكريم3547

29.528.515.527.518.520119.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد هانى سعد محمود خليل3548

2928.514.52514.520111.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمد وليد حمدى عبد الغنى عبد الواحد3549
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30.526.5152517.520114.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود ابراهيم على عبد هللا عبد هللا الزغبى3550

3330172719.518.5126.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود ابراهيم محمود مصطفى احمد مجاهد3551

16.526.5152311.516.592.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود الجميل احمد السعيد حامد الفخرانى3552

34.53018.528.518.5191304.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود السيد ابراهيم منصور سيد احمد3553

332917.527.520191273.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود حامد مصطفى ابراهيم هندى3554

2929172718.518.5120.54.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود حسن احمد محمد الزكى3555

28.5271825.51716116310إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود زاهر عبد الرحيم محمود السيد3556

24301822.516.518.511138إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود عبد السميع الشحات نصار3557

1526162213.517.592.53.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود عثمان محمد عثمان شندى3558

10.5231520.55.51774.53.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود عوض ذكى محمد الحسينى3559

262618.5291918.5118.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود مجدى حسن عرفات محمد3560

8.524.50241213.56938إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود محمد المغاورى محمد عبد التواب3561

2225.517.523.51714105.539إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محمود محمد على مرسى عبد العال حموده3562

19.528.51626.515.514.51063.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015محيى الدين محمد عباس دياب السعيد3563

21.5271628.518.517.5111.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مصطفى احمد عبده احمد مصطفى3564

28.52717.52918171203.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مصطفى اشرف السيد فهمى3565

3029.5192919.519127410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مصطفى المتولى السيد عبد المطلب على زاهر3566

14.52416.5271313.5953.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مصطفى بدر ابراهيم الدسوقى بدر حموده3567

12.53017.52816.518104.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مصطفى هانى محمد ابراهيم المسيرى3568

2929.51928.51918.512549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مهند عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عطا3569

23.53018.52718.517117.52.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مهند محمد السيد محمد زاهر3570

30.52918.529.518.519.512639.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015مهند محمد المتولى مسعد فضل3571

24251726.514.5141073.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015ناصر محمد عبد الفتاح محمد شهاب3572

10.52211.526189883.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015نور الدين على على حسن احمد حسن3573

92592514.51182.52.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015نور الدين محمد محمد حسن زهران3574

292718291619.511939.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015نور الدين مسعد محمد عبد العزيز العشرى3575

28.52915.525.51412.5112.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015نور امير محمود حبيب حامد3576

1829.515.52715.512.5105.53.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015نور محمد نور عبد الغنى حسن3577

دين ابراهيم ابراهيم على على الزغبى3578 25.52918.52917.518119.53.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015نورال

دين محمود محمد محمد عبد المقصود3579 000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015نورال

27.528.518.525.518.520118.53.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015هادى محمد محمد حسن الباجورى3580

28.52719281716.5119.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015هانى تامر غنيم فهمى غنيم3581

21.52619271815.5111.52.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015هانى محمد السيد عبد الواحد محمد3582

252816.5271317109.53.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015هشام عاطف محمد ابراهيم الطحان3583

26.5281827.516181163.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015هشام فتحى فتحى محمود خضر3584

26281728141811338.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015هشام محمد السيد عطيه مصطفى3585

29261825.518.517.511749.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015وليد على رمضان على الشربينى3586

32.52818281618.5122.53.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015وليد وحيد عبد الهادى الشوادفى هنداوى3587

30281928.517.5201234.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يحيى محمد صبرى المتولى المتولى3588

19271520.5142095.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف ابراهيم السيد على ابراهيم3589

9.51135.568.5352.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف احمد رامى محمد محمد احمد3590

312618.52517.517.51183.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف احمد رمضان على شهيب3591

322918.528.518.516.5126.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف احمد نبيل حمزه ابو شريحه3592

312919.5281919126.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف اسامه حمدى البندارى3593

12193.5149.5165839إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف سليمان موسى سليمان عبد الرحمن3594

ازى3595 2827.51723.518.519.5114.539إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف شريف عبد المنعم وجيه االزم

20.52516.522.514.514.599310إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف صابر الشحات عوض النجيرى3596

3128.518.526.51920123.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف طارق فاروق سعد عوف3597
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28.527.518.525.517181173.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف عادل جمعـه سيد احمد سليمان3598

152612.5211014.584.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف عادل شحاته على عزب3599

32.528.517.529.518.517126.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف عبد الهادى محمد رشاد طاهر3600

28.52414.52910.518106.53.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف على احمد على احمد قدر3601

272617269.519105.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف على يوسف حسن الحنفى3602

36.5292029.52019.51355.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف محمد حلمى عبد المجيدمحمود3603

36302029.52019.5135.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف محمد صبرى يوسف3604

3228.5183018.5161274.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف هيثم الموافى احمد الموافى3605

322918.529.518.519.5127.54.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جمال الدين عثمان ع بنين  0015يوسف ياسر جعفر شلبى احمد3606

2423.51622.51815.51046.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسراء ابراهيم السيد عبده الرفاعى3607

3226.51528.518.517120.56.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسراء السيد احمد محمد شحاته3608

372919302019.5135610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسراء حاتم محمد شوادفى هنداوى3609

29.52817.53019.514.5124.5610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسراء محمد ابو المحاسن احمد حجازى3610

32.520.514.53019.52011769.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسماء احمد جوده الدسوقى غبور3611

36291929.52019133.569.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسماء حسن السيد احمداالمام3612

33.529.519.528.519.518130.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسماء سامح عبد المعطى ابراهيم جاد3613

000000000إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اسيل السيد احمد الدسوقى السيد3614

3427.5202919.519.513048.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016االء محمد عبد الغنى عبد القادر على3615

33.528.52029.519.5191315.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016االء محمود محمد محمد الزغبى3616

33.5301829.519.518130.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016الزهراء محمد عوض صبرى محمد شهيب3617

34.529.518.52919.518.513189إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016الشيماء احمد رمضان احمد سالمه3618

373018.529.5201913568.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016امل محسن ابراهيم ابراهيم محمد سالم3619

37.53020301917136.55.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016امل محمد عبد المعطى ابو الكمال3620

31.526.517.528.51915.512368.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016امنية محمد محمد المنجى مجاهد3621

3830203020191386.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016امنيه سامح شعبان محمد المتولى3622

3427.51929.51817.512849.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016امنيه محمد حامد محمد الذكى3623

3627183018.516.5129.549.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اميره عبده السيد عبد النبى محمد على عزام3624

33.52917.53019.515.5129.558إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اميره محمد الجيوشى محمد السعدنى3625

16158.52010.5117058إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اميره وحيد محمود محمود احمد قدر3626

35.528.52029.518.51913269إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اية على عوض هللا على زيدان3627

30.527.51828.51818122.569إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016اية محمود فاروق احمد سليمان3628

34.551620.51419905.53.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايمان احمد سامى محمود على3629

3728193020201345.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايمان ايمن سليمان مجاهد ورده3630

37.529.5203019.518136.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايمان ايمن عبد المنعم محمد ابراهيم3631

37.525.518.52919.5201305.57إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايمان محمد على حسن الجندى3632

372718302018.51325.57إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايه احمد محمد احمد المنجى3633

35.529.519.53019.5191345.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايه اشرف عبد العزيز ابو المعاطى محمد3634

26.517.512.52014.518.5913.54إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايه حازم فرج عبد النبى الزغبى3635

292513.52818.5181145.52.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايه حماده المتولى السيد يوسف3636

36.53018.5301918.51345.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايه رضا احمد محمد احمد3637

3215.51220.516.51796.555إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ايه محمد السيد محمد السيد الشربينى3638

319.5102314.5178863.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسملة ايمن فتحى عبد اللطيف نصار3639

3015112615.51997.54.53.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسملة هشام ابراهيم عطوة ابراهيم خليل3640

373019.5302019136.55.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمله الحاج حسن عبد الحميد على الحلوانى3641

16.564.513.56.515474.52إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمله ايمن عطيه عباس حسن3642

3719182510.516.5109.55.53إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمله سامح زكى احمد حسن3643

36231722.512.5201115.57إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمله سمير محمود البديوى سالم3644

373019.5301819134.5610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمله سيد محمود محمد اسماعيل3645
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36.52719.5302019.513366.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمله محمد شفيع فتحى السعيد3646

24.5148241515.585.55.53.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمله محمد عبد العزيز السيد عطا3647

28.526.5182919.518.5121.568إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمه محمد السيد عثمان البهى3648

24.514.51225.516.5189364.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسمه محمود عبد المنعم المتولى محمد شلبى3649

2921.515.5301818.51144.55إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسنت حسام محمد السيد على المنجى3650

2320.59.519.51115.583.558إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسنت عبد العزيز محمود عبده القبابى3651

29.525.513.52515.51610959إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسنت عبده صديق حسن بليله3652

2424.5152015.519.59959.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسنت محمد محمد الشحات موسى3653

2520.51319.514.51992.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016بسنت محمد محمود محمد بندق3654

3227.514.520.51812112.558.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016تسنيم احمد بدير محمد ابراهيم ابوشير3655

3225.515251916.5116.559إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016تسنيم حماده احمد السيد المنسى3656

2821142115.51999.559إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016جميلة رضا عبد الحميد عبد الحميد متولى3657

292112.522.516.518.5101.55.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016جنه حسن عبد الغفار حسن عبد الغفار3658

26141115.591875.558.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016جنه ياسر السيد محمد السيد جاد3659

29.52216211715.5105.548إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016حبيبه ايهاب عادل عطيه السيد3660

27.51611161717.587.579.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016حبيبه عالء احمد محمد حماد3661

258.510.51612.514.572.579إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016حنان احمد عبد القادر احمد محمد سليمان3662

266.59.5121110655.58إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016حنين شعبان سمير السيد على3663

32.52814.52317.516.5115.559.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016حنين عبد الجواد فتحى عبد الجواد فرج3664

21.511.51217.512.514754.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016حنين محمد حلمى السعيد علي الدرواني3665

26.524.5122012159567.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016خديجه ابراهيم عبد العزيز محمود حسن عبله3666

14.5711.514.561053.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016خلود احمد احمد محمد ابراهيم3667

20281124.51916102.589إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016خلود عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد الرطل3668

يا شهيب ابراهيم ابراهيم شهيب3669 14.5000010.514.500إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016دال

28.52013.518.512.517934.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016دنيا مصطفى عبده احمد مصطفي3670

25.51910.5191317.587710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016دينا اشرف عبد هللا عطا الزفتاوى3671

2723.510.520.513.513.5956.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016دينا بدير محمد عيد هالل3672

29281429.51119111.5810إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016دينا عادل على ابراهيم عديسه3673

24.526.514.5294.517996.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016دينا فتحى على ابراهيم زاهر3674

2427.515.52910191064.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016دينا محمود محمد ابراهيم النجيرى3675

30.52217.528.514.5181135.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رؤى جمال السيد حسانين ابو طالب3676

35.526.51229.514.519.5118510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رؤى وليد على الفضالى سعد حجى3677

ا محمد بكر محمد سعيد3678 11.56.5928.551560.54.56إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ران

ه ابراهيم السيد على بليله3679 29.527.51428.512.515.5112810إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016راوي

22.511.58.52371572.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رحاب لطفى زكى على عبده3680

33261326918.510759.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رحمة عبد الحميد امير عبد الحميد3681

21.5198.525.54.5167978.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رحمة مجدى فوزى محمود قنديل3682

29231228.511.514.510479.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رحمه اشرف السيد احمد3683

37.529.5173017.516131.55.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رحمه باسم محمود محمد المنسى3684

29261530151211559إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رحمه يوسف فتحى محمود خضر3685

نه عبد الهادى حامد عبد الهادى خفاجى3686 30.522.5142913201095.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ردي

27.51910291415.599.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رضوى احمد حمزه احمد محمد بشير3687

37.53018.53019.520135.55.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رميساء عاصم محمد رضا حامد صالح شهيب3688

3227.5163018.519.5124810إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رنا اسعد على مصطفى احمد المنشاوى3689

37.52818.5301819.51327.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رنا عبده محمود عبد الحميد جاد3690

262412298.51399.558إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رنا محمد معوض السعيد ابراهيم3691

37.52412.530716111510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016رنا نبيل جالل محمود سماحه3692

31.52310.52716.516.5108.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان طارق ذكريا شعبان السيد3693
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312914.528.51717.5120810إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان عبد السالم محمد عبد السالم محمد3694

2625.515291620111.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان محمد حسين عبد السالم3695

2925.51829.5182012089.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان محمد عبده محمد حجى3696

2427.516.52715.519.5110.54.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان محمد فؤاد مطاوع ابوزيد3697

32.52918.529.518.5191287.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان مصطفى محمد ذكى مصطفي مجر3698

292719.528.51720121710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان هشام السباعى محمد3699

37.53019.530201913789.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روان ياسر السيد احمد المنجى3700

نا تامر السيد احمد عبد الرازق حسنين3701 36.5291929.519201338.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016روي

312918.52719.52012568.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ريم الفضالى محمد ابراهيم الطحان3702

18.520.510.51913.5198255.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ريم سامى نبيل مراد بكر3703

10201121.511.511.5743.54إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ريم عبده محمود حسن حمدان3704

3429.5183019.52013188.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ريم مسعد جابر السيد ابراهيم3705

30.52919.53019.520128.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ريم وليد محمد عطا علي خضر3706

20271927.516.5201104.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ريهام سامح محمد محمد ابو شريحه3707

28.5291826.516201187.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ريهام مجدى السعيد محمود زاهر3708

31.52717.529.51920124.58.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016زينب السعيد فتحى محمد احمد3709

282615.5261718112.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016زينب عباس ابراهيم عباس معاطى3710

2325.515.526.51817.5108.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سامية سامح ابراهيم الحنبلى3711

272916.53019.518122610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ساميه احمد رمضان احمد الشين3712

3229183020201298.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ساندى محمود شوقى عبد المعطى احمد عرابى3713

3429.519.529.519.5201328.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سعديه على عباس محمد محمد3714

3329192920201308.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سلمى سعد السيد حامد عيسى3715

27.5271419.5181910668.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سلمى محمد السيد حامد السيد3716

362919.5292019133.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سلمى محمد شحات حسين حسين نصار3717

20.520.57.523.55.518.577.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سلمى محمد فرحات محمد محمد المنجى3718

34.5272026.51819.51264.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سلمى نبيل محمود محمد بندق3719

27.52310.526.51520102.56.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سلمى نورالدمرداش المتولى على ورده3720

2520.5825132091.567.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سما هانى جودة عمر احمد العطار3721

21127.520718.567.575.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سمر محمود السيد حسن الصباغ3722

3123.5162615.5161125.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سميه محمد عبده محمد العاملى3723

29.52014.52415.514103.538إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سناء مجدى احمد صابر احمد حجى3724

292213.524.514161034.58إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سهر رضا منصور على البحراوى3725

33.529.51424.51316114.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سهيلة محمد محمود الدسوقى ابراهيم3726

28.526.514.52415.514.51095.58إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سهيله احمد محمد احمد مسعود شحاته3727

26.52511247.519944.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سهيله اسالم خيرى احمد محمد3728

34281527.51520119.589إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سهيله عبد الحكيم ذكى حافظ زاهر3729

2921122314.52099.5610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سهيله عبده سعد عباس الغرقاوى3730

31.52918.526.51820123.5610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016سهيله محمد المتولى السعيد مسعد ابو ورده3731

35.529.520291820132710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شروق عطوه محمد المتولى احمد مصطفي3732

28.52414251320104.589.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شروق ناجي عبد رب النبي المرسي المنشاوي3733

2729192618201196.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شمس السيد محمد رضا علي احمد فوده3734

33.526.519291820126610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شهد اسامه يوسف احمد يوسف عيسى3735

3828.519.53020201367.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شهد السيد محسن فؤاد الشافعى3736

38.52920302020137.5910إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شهد حسنى محمد حسنى البشالوي3737

34.528.51928.519.5201305.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شهد رضا محمد ذكى عبد هللا عيسي3738

3028.5172317.51811648إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شهد محمد سالمه محمد الحنفي3739

292917.52315.5161144.58إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شيماء شريف المتولى محمد عطا3740

28.52716.52512.517109.548إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016شيماء يوسف يوسف محمد3741
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342918.527.517.520126.557.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016صفا احمد راضى محمد رشاد حسن3742

31.5281829.517.520124.568.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ضحى محمد مصطفي محمد العجمي الصاوي3743

2526.515.527.511.51710669إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016عايده المتولى رمضان محمد علي3744

3128162715161175.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016عبير السيد عبد الحى فرحات عبد العزيز3745

32.529192916.51812688.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016علياء عمر عثمان عمر علي المليجي3746

27.529.517.5279.5161116.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016غيداء مصباح نجم محمود نجم3747

28281827.51616117.558.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016فاطمة احمد محمد المرسى الحنتيرى3748

35301829.51918131.56.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016فرح حاتم محمد السيد ابو المعاطي3749

35.52917.5281819.51287.58.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016فرح محمد محمد محمود عوض3750

2824.519.5231114.510687.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016فلاير ياسر حسن احمد محمود3751

1716.512.516.5112.563.577إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ليلى سامح محمد عبد اللطيف ابراهيم3752

2726172281710087إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ليلى محمد محمد عبد الجواد عبد العال3753

332817.525.5181812288.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ليندا سعد عبد الملك احمد شفيق3754

2925.51623.5151810977.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مايا الدكتور محمد عبد المجيد ابراهيم الفضالي3755

36.529182515.51612467.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم السيد المتولى احمد شاهين3756

2621.515.517.56.5178785.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم المعتصم باهلل ابو زيد ابراهيم يوسف3757

262617.5228.51710086.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم تامر عبد المجيد محمد عبد المجيد3758

312817.5229.52010887.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم حمادة محمد ابراهيم ابراهيم3759

343018.529.5202013298إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم حماده يوسف محمود محمد خضر3760

30231722.51820110.559إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم رضا حامد السعيد احمد3761

32.523.51619181910968.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم ريحان عوض السعيد عوض ريحان3762

245.51621.51516.58258.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم عاطف السيد محمد اسماعيل3763

3024.516221618108.589.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم عاطف محمد سند الزغبي3764

34.5211623.517.520112.558.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم عثمان محمد عثمان شندي3765

31241726.51718115.558إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم على احمد السيد بخيت رشوان3766

36281927.518.51912969.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم عمر مصباح عمر على السلكاوى3767

32.525.51926.51717120.559إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم عمرو صالح محمدين محمد3768

35.5281828.519.519129.5510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم محمد ابوعمره عبد الحليم3769

36.528182717.519127510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم محمد السيد رجب ابراهيم الغرباوى3770

32.52717.526.51719120.558إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم محمد المتولى عوض سليمان عسكر3771

27.517.51517.511.5198957إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم محمد عبد الفتاح احمد نصار3772

82.5510.53.51329.545.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم محمد محمد عبد الحليم الباز3773

37.529.51925.52020131.58.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مريم يحيى عاطف محمود ابراهيم خليل3774

311912.522.51818.510378إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مسك فايد ابو الوفا عبد الحميد الحداد3775

35.528.51827202012979.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ملك امير عبد السميع الشهاوى موسي3776

36.52818302020132.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ملك حسين الشحات السيد الشين3777

35281727.519.519.51277.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ملك طارق لطفى محمد مرسى3778

32.523.51725.51820116.579.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ملك عمرو السيد محمد ابراهيم العشري3779

3025.518.528.51919.5121.579.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ملك محمد ابراهيم ابراهيم متولى منصور3780

32.52118261417111.579.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ملك محمد اسماعيل احمد منصور3781

372818.52515.52012469.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منار السيد مصطفى محمد يسن البط3782

35.522722.510.516.597.569إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منة هللا السعيد عوض ريحان3783

1112.5217.55.5648.558إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منة هللا على ماهر محمد البلتاجى3784

35261728.519.517.5126710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منة هللا فكرى السيد احمد عبد الال3785

35.52515.528.519.516124710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منة هللا وليد احمد احمد عبد الال  يوسف3786

362716.5281819125.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا صبرى فتحى شحاته عيد3787

3525.518.528.519.519.512779.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا على حسن على محمد الشيمي3788

3426.5192819.516.512789.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا فتحى احمد السيد المنسي ورده3789

Page 79



Term1

33.525.51528.51920121.589إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا محمد احمد محمد ابو سعده3790

35.528.516.528.5192012879.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا محمد صالح الدين على3791

3225.51318.514.518103.569إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا محمد عباس على الرفاعي3792

3328.51928.519.516.5128.5810إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا وليد عطا عبد العزيز محمد خفاجى3793

3626.516.527.51916125.589.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا ياسر ابراهيم محمد البرعي3794

3416.514.526.51018101.559إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه هللا يوسف عبد المغنى رمضان الغرباوى3795

3222122815.515109.579إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه عمرو عوض اسماعيل زاهر3796

3525.5112011.516.510349إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه مبروك السيد ابراهيم الدسوقي3797

3727.518.528202013189.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منه محمد محمد السيد سيد احمد موسى3798

36.528.517.52919.51713179.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منى ايمن المرسى عمر المرسى3799

36.527.519.529.5202013389.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منى ايمن سليمان مجاهد ورده3800

2727.512.524.51018101.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منى حماده محمد المغربى محمد3801

23.5279.523.5101393.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016منى عالء حسن محمد الجبالي3802

28.522112112.516.595710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مى محمد سمير عزت على3803

2825.514241213103.5510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016مياده محمد رضا ابراهيم على النجار3804

27271527.51719113.5610إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ميرنا ايمن محمود عبد هللا محمد3805

2525.582410.517.59369إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ميرنا وليد احمد احمد عبد الال يوسف3806

27.5291625.516.518.5114.579.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نادية محمد حامد محمد علي الصعيدي3807

34.5302027.519.519131.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ناديه كمال ذكى مصطفى المرشدي3808

383018.527.52019.513479.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نانسى على المتولى الطحان3809

24.5231225.511.51796.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نبيهه احمد البرهامى محمد البرهامى3810

1622.513.521.51218.585.559.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نجاه رضا محمد احمد المنجى3811

5114101.51231.547إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ندى ايمن محمد صبرى محمد عبد العزيز3812

22.523.51021.59.5188779إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ندى رضا محمد على رمضان3813

8.5156.523218.55559.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ندى عبد الحميد عبد العال عبد الحميد البلتاجى3814

34301928.519.520131710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ندى محمود محمد محمود مسعد3815

في النجار3816 33.52919302019.5131.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ندى يسرى ابراهيم محمد االل

3029.517271920122.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نسيبه حسام على حسن حمدان كسبه3817

34.53019.527.51920130.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نور حسام ابراهيم عبد العظيم3818

36.5301927.519.519.5132.579.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نور رضا خليل ابراهيم خليل3819

2224.51121.51317.59258إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نور نبيل فرج ابراهيم خفاجى3820

27.526.515.52717.519114710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورا محمد السيد حسنين النجار3821

273010.5271619110.5710إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نوران حمدى مسعد محمد محمد ابومندور3822

3527.519.528.52020130.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نوران منصور الشحات الشين3823

3629193018.518.5132.57.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورهان السيد محمود محمد عسكر3824

27.527.516251819.511479.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورهان الشحات محى الدين حسين ابراهبم العدل3825

32.528.520291919.51297.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورهان ربيع محمود محمد السعيد سلطان3826

272116.5251219101.558.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورهان عاطف محمود محمد البلتاجي3827

2412.514.5229.517.582.54.57إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورهان محمد محمد صالح راغب ابو السعود3828

242313271216.59958.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورهان نادى بكرى محمد السيد3829

3329.519.5261919.51277.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نورين ابراهيم عوض محمد عوض الشربينى3830

37.53020302019.5137.57.510إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016نيرة سعد سعد حسين محمود جروان3831

24.52619.52414.516.5108.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هاجر اسماعيل حامد حسن عبد الكريم3832

191416.5208.518.57869.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هاجر جبر محمد سرحان عبد الحق3833

383020302017.5138810إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هاجر حسين كامل على ناصر3834

28231828.519.518.511789إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هاجر صالح السيد صالح احمد المنشاوى3835

33.52916.5292019.51287.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هاجر عاطف سعد محمود ابراهيم3836

37.529.52030201713779إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هاجر مصطفى فرحات مصطفى على3837
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18.51615.52414.518.588.576.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هاله نبيل الغريب محمد العيوطي3838

3128.517.523.51817118.577إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هبه احمد على محمد حسان3839

22.518.51623.512.5189357.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هدى رشاد حامد حسن عبد الكريم3840

242216.5261518103.558إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هدير على سليمان شعبان عبد الرحمن3841

2022162514189768.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هديل محمد مجاهد محمد سليمان ورده3842

21.512.51824.515.515.5926.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هنا السعيد جاد عبد الحميد الشحات3843

2623.517231219.5101.559.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هنا حسن بدير العجمى عيد3844

333019.5271720126.589.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هنا محمد خالد محمد عبد العزيز االبراشي3845

1616.513.522915.57776.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هناء ابراهيم عبد النبى محمود عبد الاله3846

353019282019.513255.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هند محمود عوض السيد ابراهيم3847

251915.5201018.589.577.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016هنيه رضا ابراهيم محمد العجمى الخميسى3848

2327.58.522.55.518.58758.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016وعد محمد مختار عبد الفتاح رمضان3849

18.5231025.510.51787.557.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016وفاء على احمد عبد الرحمن االسود3850

1819.55.517616665.57إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ياسمين ابراهيم معوض محمد السيد3851

32.52717.528.517.5181237.59إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ياسمين عبده عوض السعيد عوض ريحان3852

3026.519.52518181197.57.5إدارة غرب المنصورة  001سندوب ع بنات  0016ياسمينا وليد السيد جمعة السيد3853

25.517.58.519.59.51580.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ابراهيم حسام عثمان سليمان3854

15.5151018.5810.56757إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد اسماعيل على فاضل3855

39281824.51920128.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد الشربينى السيد الشربينى3856

3222.51719.51619.51075.57إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد ايهاب محمد محمد3857

35.5241624.516201165.56.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد حسين ابو العال محمد3858

24.523.51420.510.518935.55إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد رضا شحاته قطب3859

37.527.518.528.519.519.5131.55.54.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد سامح عبد الفتاح عبد العظيم3860

18.52010.510.56.513.56653.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد ساهر على حسينى3861

211812.5151114.577.55.54إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد عبد السالم محمد عبد السالم محمود3862

172414.517.51114.5844.53إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد عبد الغفار على ابراهيم3863

38.528.518.526.518201305.59إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد عبده عبد الرازق عبد المعتمد3864

37261827.518.5191276.58.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد عصام محمد ابراهيم3865

31.5261124.512.515.5105.53.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احمد محمد جابر طلبه3866

332818.5301620125.567إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ادهم ابراهيم السيد رمضان3867

19.51511.5239.519.578.55.57إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسامه فايز زكى السيد3868

1912.510.5198.514.569.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسالم ايمن المحمدى سليمان3869

24.51312.519.591578.55.56إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسالم محمد رجب اسماعيل3870

2518.513.5209.515.586.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسالم هانى السيد محمد3871

31.517.51121.59.516915.56إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017السيد احمد ابو سبع ابو سبع3872

39251728.51920128.55.56إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017السيد محمد ابو الفرح منير3873

22.516.510.517.5918765.53.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017انور شريف حسانين العوضى3874

30.523.514.52515.5201097.55.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017حسام تامر محمد عبد المعطي3875

15.52013.523917815.55إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017حسن عثمان صادق فرحات3876

3927.519.529.517.5201335.59.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017حسن محمد حسن اسماعيل3877

33.51913245.519955.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017حسن هانى السيد احمد3878

37.527.516.529.518201294.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017حسن هيثم موسى عبد المعطى3879

382418.526.520201275.58.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017حمدى ناصر حمدى محمد العرابى3880

2913.515.524.510.519937.54إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سعد محمود كمال عبد اللطيف3881

3325.516287.5191105.56إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017صالح طلعت محمود على3882

30.5221628.591910635إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017صهيب محمد شعبان الصاوى3883

261713.523.5815.5885.54.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عادل احمد محمود ابو المعاطى3884

31181225.5102096.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عبد الرحمن احمد ابراهيم عطيه الجمل3885
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26.517.51122.57.516855.57إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عبد الرحمن السيد شهدى محمد3886

1819.511.522.5619.577.53.57إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عبد الرحمن محمد الجنيدى ابو المجد3887

3520.51526.517.518114.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عبد هللا محمد حلمي السيد3888

352718.523.51319.51175.55.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عبد الرحمن احمد حسن عبد الحميد3889

332516.5241420112.55.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عبيد احمد شعبان الشحات3890

36211823.518.5201175.59.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عالء عطيه عالء عطيه3891

33.52115.52617201137.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عالء مبارك عبد هللا ابراهيم3892

23.51614.52210.51886.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017على عالء البكرى رضوان3893

36.526.517.5271820125.5610إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عمر شريف منصور منصور3894

2511.511.525.5919.582.54.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عمرو محمد ابراهيم حافظ3895

3317.51424.5919.5984.57.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017فتحى ابراهيم على عبد الحميد3896

191011.514.56186157إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017كريم عادل على احمد3897

35.52716.52916.520124.55.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ماجد زياد موسي عبد المعطي3898

22.523.515.524.515201014.59.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد احمد ابراهيم السيد3899

25.52214.52514.519101.57.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد اسماعيل على فاضل3900

24.52014.52614.52099.549.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد السيد المرسى ابو العباس حسن3901

17151222.510.5207737.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد جمعه حسن احمد هالل3902

1618142610.514.584.547إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد حسام الدين جمعه عبد الغفار3903

14211423.51015.582.538.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد خاطر ابو المعاطى عبد هللا3904

2621.518251518.5105.548إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد رزق عبد الحميد محمود3905

33.526.51828.51920125.5510إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد سليمان رضا محمد3906

34.52818.528.518.51812858.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد شامل عبده على3907

18.517.517.524.510.519.588.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد شعبان ابراهيم المرسى3908

131715.5241018.579.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد صافى السيد احمد3909

611.513.516.55.515.55366.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد طارق مصطفى على3910

29.52818.525162011748.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد على السيد على3911

22.51916.52413.519.595.548إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد على رضا فتوح3912

2613.513211216.585.558إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد عماد عبد الفتاح محمد3913

30.526.51623151811156إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد عمرو ابراهيم حافظ السيد3914

3228.518251815.5121.556إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد فتحى ابراهيم احمد3915

382719.527.52020132710إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد نبيل الشربيى مصطفى3916

7.515719.56.510.555.536.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد وليد ابو صالح صالح3917

24.51614.521.510.5158767.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمد ياسر راضى عبد المعتمد3918

26.5191225121794.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمود رجب السيد رزق3919

26.519.51124.51316.594.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمود عبد العزيز على رجب النادى3920

3126.516251717115.57.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمود عطيه محمود عطيه محمد3921

33.523.5142213.520106.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمود كرم محمد كامل حسن عوض3922

362918.528.519201317.59.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017محمود محمد حسن عبد الحميد3923

3024.517.525.517.52011559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مشرف عابد مشرف البسيونى احمد3924

19.52213.5211013.5864.56إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مصطفى السيد على فاضل3925

17.51813.522817794.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مصطفى ايمن على فاضل3926

33.5281627.516.519.5121.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مصطفى شعبان وفيق محمد3927

3226.514.523.513.52011057.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مصطفى محجوب محمود محجوب3928

27.518152112.5209447إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مصطفى محسن عبد الحى عبد الحميد3929

16.52114.51911148245إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مصطفي هاني مصطفي عبد البر3930

ازى الصاوى3931 262515.5231315.5102.556إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017وليد وائل االزم

36.52818.52818.518129.556.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017يوسف ابراهيم جمال احمد الكنانى3932

30.516.5172716.520107.57.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017يوسف ايمن على صابر3933
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31.528.51624.51519.5115.548إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017احالم رمضان طه خليل3934

3727.516.520.51617117.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسراء ابراهيم حسن على3935

37.526.519.52417.52012548.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسراء اشرف عبد الرازق لبيب3936

24.523.5162210199647.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسراء تامر السيد السيد العرابى3937

38282027.52020133.5510إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسراء مصطفي عبد الحميد عارف3938

372920262019.5132410إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسماء السيد فايق السيد عوض3939

39.52920302020138.5610إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسماء السيد فتحى السيد3940

38.52920302018137.5610إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسماء شوقى محمد على3941

38292024.52020131.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسماء طارق ثروت الشحات3942

2417.511.5155137358.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اسماء عابد ابو المعاطى عبد هللا3943

37.52818.521.516.52012249.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017امل احمد على الشحات3944

362517.515.5132010779إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017امل ايمن ابراهيم محمد3945

2721.517.510.5141790.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017امل حسن حامد عالم احمد3946

29231724.514.51710858.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اموره جمعه رمضان محمد3947

35.528.517.522.517.520121.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اميرة احمد على احمد3948

27.527.518.5199.51610259.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اميرة سالم صقر ابراهيم3949

30.527.519179.517103.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اميرة مجدى منصور ابراهيم3950

36.5282023.5172012579.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اميرة وجدى نفاد بركات3951

362516.518.5171811359.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017اميرة ياسر زكريا عبد الباسط3952

34.527172012.51811179.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ايمان ابراهيم سالم ابراهيم3953

3827.519.53019.520134.5510إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ايمان السيد عبد النبى السيد3954

28.5231327.515.519.5107.558إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ايمان عبودة راشد عبد الغنى3955

382819.529.52019.513559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ايمان محمد معوض نجيب3956

382819.529.519.520134.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017بسمله هاني نبيل محمود3957

34.527.518.52917.51712758.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017بسمه ابراهيم السيد الدمرداش3958

19.522.51320.5102085.546.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017حنين السعيد عبد الحفيظ السعيد3959

3126.51826.5192012149إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017دعاء هاني عبد الرحيم عباس3960

24.5241520.515.52099.557.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017دنيا حسن عبد القادر حسن3961

يا عادل جالل جمعه3962 32.52612.528182011759.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ران

30.522.516.5221819.5109.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017رحاب زكي ابراهيم زكي3963

259.51524.515.51689.546.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017رحاب محمد طلعت محمد3964

36291929192013259.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017رحمه عماد البسيوني عطيه3965

24.52613.528162010846.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017رقيه رجب ابراهيم عوض3966

دا على عبده على3967 36.52917.529202013259.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017روي

000000000إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ريهام محمد صالح حسن3968

29.520.514.5261720107.549.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017زينب ابراهيم نظمي عبد الصمد3969

362917.5281820128.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017زينب سميح مرتضى محمود3970

3728122817.520122.558إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سارة جمال السيد الدمرداش3971

35.528.51828.52020130.559إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ساره طه عبد الحميد عارف3972

33.52518281919123.559إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سعاد سامح محمد عابد احمد3973

3122.511.523161710456.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سلمى اشرف طه حسن3974

21228.521121684.557إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سلمى عطيه صادق فرحات3975

282212.521.51516.59958.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سلوى حسن صالح حسن احمد3976

3927.52028.517.519.5132.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سما عبد الرحيم عبد الغفار الشربيني3977

29.524.5132212.518101.586إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سماح خليل ياسين احمد الكنانى3978

26.522.5102514.51798.557إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سناء محمود السيد رمضان3979

15.521.5818.5111774.547.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017سوزان حسنى محمد عبد الحليم سيد احمد3980

3325.511.52513.518108.546إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017شروق احمد على السعيد3981
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3728182718.518.5128.547إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017شروق وجدى محمد عبده العقباوى3982

34.525.51022.51617108.546.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017شهد احمد السيد محمد السيد3983

3426132514.517.5112.55.58إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017شهد مصطفى ابراهيم عوض3984

382718.52819.51813158.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017شهد هانى سليمان السعيد السيد3985

31.51982313.518955.56إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017شيماء اسماعيل محمد عبد الجواد منصور3986

3024.511.524.51618106.546.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017شيماء عصام عبد المعطى عبده احمد3987

26.522623161793.547إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017صباح محمود فرج محمود3988

362412.525.516.518114.547إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عايدة جمال كمال عبد اللطيف3989

33.5231325.516.518111.557إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عزه حمدى السيد الدمرداش3990

34251625.515.517.511657.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017عال صالح عوض عوض سيد احمد3991

3125.514.525.515.515.511257.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017فاطمة حبيب مسعد مصطفى3992

2521102511.516.592.548إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مايسه السعيد عبد الحفيظ السعيد3993

38.528.518.5271820130.538.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم احمد حسن عبد الحميد3994

2419.514.52618.520102.549إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم حمدينو البكرى رضوان3995

3124.515.516.51517102.548إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم خالد السيد الصاوي3996

182013.52017.5208957.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم رمضان محمد فتحى3997

29.5241324.517.520108.548إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم صالح عبد الجواد محمد3998

3827.519281817130.568إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم عطيه عطيه محمود3999

37.527.518.524.5191712749إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم مجدى مصطفى احمد4000

262314.523.5161910358إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم محمد احمد عبد الحميد مطاوع4001

33.524.518.526.51618.511959.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم محمد على صابر4002

37.528.518.528.518.520131.569.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم محمد محمود محمد الشحات4003

32.522.5182816.520117.559إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريم محمود ابراهيم محمد4004

35.527.518.52918.52012969.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مريهان عالء محمد عبد القادر4005

33.526.519.5281820125.568إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مالك السيد احمد محمد4006

34.51715.525.516.519.510957إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ملك عماد غريب مغربى4007

3321.517.52818.520118.558إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017منه هللا احمد محمد مرسى عطيه4008

3120.517.529181711659إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017منه فرج على السيد4009

322318.529.517.518.5120.559إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017منه مصطفى المحمدى سليمان4010

161413.512.59.51965.559إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017منى ياسر البسيونى عبد اللطيف4011

37.52617.52818.520127.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017مى باسم طلعت عبد الرؤف4012

2614.514.518.5161989.558.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ندا احمد المصلحى النبوى ابراهيم4013

33.525.517.526.51720120510إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ندا جمال المحمدى احمد الكنانى4014

3828.519.529.519.51913559إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ندا عبد الجواد احمد عبد الصمد4015

3827.519.52919.520133.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017نورا شريف على عبد القوى4016

19.515.5162413.517.588.558إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017نورا ناجى محمود ابراهيم4017

242318.519.5171610258.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017هاجر قنديل عبد الفتاح الزناتي4018

18.5413.519916.56458.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017هبه عادل مصطفي عوض رزق4019

302318.52415.52011159.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017هدى عصام رمضان عوض4020

21.571524.59197756.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017هدير ابراهيم محمد ابو العينين4021

16.56.513.521.58.513.566.557.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017هند اشرف سعيد عبد العزيز4022

25.51614.523.514.516.59459إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017هند محمد فاروق لطفى4023

35.526.519.5292018130.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ورده عبد الحميد عبد البديع عبد الحميد4024

352316.52217.520114510إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017وفاء اشرف ابراهيم محمد مصطفى4025

31201624.516.519.510859إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017وفاء السيد الوهيدى السيد4026

32.52519.526.519.52012359.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017وفاء فرحات مصطفى فرحات4027

3228.519.52919.519128.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017يارا عبد المنعم رياض اسماعيل4028

3017182412.519101.559.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017يارا فتحى عبد الرحيم عبده4029
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11.521425.510.516.563.558إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ياسمين رمضان احمد حافظ4030

219.514.5279.516.581.557.5إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ياسمين عصام الدين محمد عبد الباسط4031

19.531425.5916.57158إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ياسمين محمد مصطفى عبد الحميد4032

31.520.518.522.516.520109.559إدارة غرب المنصورة  001شهداء البقلية ع  0017ياسمين مصباح محمد محمود4033

33.52315.52613.520111.557.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ابراهيم احمد ابراهيم عبد الخالق عبده4034

35.528.5192618.520127.5710إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ابراهيم ايهاب ابراهيم عبد البارى محمد4035

30.5271926.5141711777.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ابراهيم عابدين طاهر ابراهيم فرج4036

38.52719271720128.579إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018احمد حاكم ابراهيم محمد خضر4037

28.527.518251419.511377.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018احمد راضى محمد السيد سنجاب4038

282417.524.5142010878إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018احمد محمد احمد احمد محمد حشيش4039

3024.51726.517.520115.579.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018احمد محمود محمد على ابراهيم4040

20.512142281976.547إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018احمد مصبح عبد الحليم عبد الهادي عبد الحليم4041

24.515.510.522.54.51877.575إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018احمد هاني الشحات عبده محمد4042

2821.51825.514.517.5107.588.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ادهم الحسينى محمد السيد سنجاب4043

3024182713.520112.579.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ادهم سامى محمد محمد المرسى4044

3326.519.5281920126710إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ادهم ماهر محمد السيد احمد4045

25.51816.524.511.5199668إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اسامة محمد الشحات على محفوظ4046

2220.58.521.55.5187847إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اسالم احمد السيد احمد الحفناوي4047

2619172512.52099.587.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اسالم مصطفى عبد المؤمن سالم محمد4048

35.52719.5302020132810إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018السيد احمد السيد مصطفى البرعي4049

25.52318.5231320103810إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018السيد عابد السيد على السيد4050

221911.524.57198496.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018السيد محمد عبد اللة وهبة4051

2824.5182812.52011188إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018السيد نبيل السيد على جاد هللا4052

3122172611.519107.566.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018امجد محمد عبد المنعم هندي بشير4053

342615.52414.517.511487.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018امير حاكم ابراهيم محمد خضر4054

2212.510.521.56.514.57383.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018توفيق حسن حسن صالح4055

33241827141911698.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018حامد عبده عطيه عبد الوهاب عطيه4056

15.5199226.513.57242.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018حسن محمد حسن احمد حسن4057

28.5221426.5121810364.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018حسن محمد حسن احمد حشيش4058

332518.527.5182012287.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018حمزة احمد احمد محمد حمزه4059

3326.518.5281616.512287.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018رجب حسن علي حسن علي4060

332818.52815.51712379إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018زياد سيد محمود عوض هللا4061

3426.518.527.51718.5123.588.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سليمان حسن العبد حسن جمعه4062

3328192716.519.5123.558إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سمير محمد محمد فودة الصاوي4063

1819.51524101986.567إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سمير محمود رجب صادق الشوبكي4064

29.524.51827161811568إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018شادى محمد يسرى محمد ابراهيم4065

3227.518.52714.520119.578.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018طارق عبد الرازق محمد عبد الرازق4066

2214.518.518.51112.584.556إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عابد حسن حسن صالح4067

33.52418.52714.517117.567إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عباس شريف عباس على رمضان4068

36.527.519.528.51918.513167إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عبد الرحمن ثروت محمد البيومي خطابة4069

35.52717.528.51720125.569إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عبد الرحمن حمادة رمضان محمد عطا4070

29.525162814.518.511399إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عبد الخالق مجدى على محمد4071

24.517.515.521.511.51890.567.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عبد الرحمن عماد السعيد الصاوى المرسي4072

29.526.516.52714.52011466.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عبد العظيم توفيق حسن صالح حسن4073

2028.51726.5162010898إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018على احمد على محمد محمد4074

16.524.516.526.514.52098.577إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018علي عبد الرحيم حسين صديق4075

36.528.518.5301920132.589.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018على محمد السيد على جاد هللا4076

26.5271827.51920118810إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018على محمد رمضان على الخولي4077
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8151122.5111467.565.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018على محمد على ابراهيم4078

33.528.518.5301920129.569.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عمار عبد الحليم عادل عبد الحليم رمضان4079

3528.51829.519.519.5130.5910إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عمر الهامى على شعبان المتولي4080

23.529.51830162011789.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عمر طلبة المتولى طلبة عبده4081

22.522.517.52814.519.510569إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عمر وائل عمر عبد الجليل عمر4082

921.51626121884.577إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عمرو خالد حسين صديق4083

2522.51727.512.515104.577.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عمرو عابد السيد على السيد4084

142414.526.515179467إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018عمرو يحى طة محمد العيوطى4085

21.524.513.524.5918.59367إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018فارس عباس ماضى عبد العاطى خضير4086

10261419.51213.581.577.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018كريم حمادة محمد رمضان خضر4087

2628.5162717.52011568.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018كريم سالمة محمد احمد سالمه4088

2628.518.52817.518.5118.599إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمد حمادة الباز محمد حمزه4089

232213.528.515.518.5102.589إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمد شريف معاذ محمد علي4090

22.52615.529162010988إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمد على فتحى محمد عبد العال4091

3022.51829.51919.511978.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمد فاروق السيد على احمد4092

362918301920132710إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمود السيد محمود عبده حبيب4093

29.528182716.51711979إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمود خالد محمود محمد سليمان4094

332918.5271717124.578.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمود زكريا علي احمد جاد هللا4095

3728.52029.5191813499إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018محمود عبد الحميد المتولى خليل المتولى4096

34.52616.52816.515121.568.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018مصطفي ابراهيم السيد احمدالصياد4097

3625182819.517126.568إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018مصطفي حافظ خالد ربيع المتولي4098

7.53612.5612.53554إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018مصطفى شعبان عبد الباقى على الزامك4099

22.5271626.5131310587.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ناصر شريف احمد على احمد4100

18.524162681592.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نسيم احمد وائل اسماعيل االمام عمر4101

2027.51726.51511.510656إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ياسر محمد معوض عبده سنجاب4102

35.529.51829.519.51913258.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018يوسف طارق المرسى فتحى المرسي4103

182916.529.515.518.5108.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اسراء خليل احمد محمد حمزه4104

312820302019.51295.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اسراء عصام السيد على هيده4105

312920302019.51305.59.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اسراء محمد السيد فرج الشافعي4106

372919292019.51345.59إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018االء عباس احمد محمد مصطفي4107

3728192920201335.59إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018امال محمود توفيق على علي4108

29.5291828.519.518.5124.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018امنية السيد محمد فودة الصاوي4109

28291928.519.519.51245.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اميرة محمود محمد عبد الباسط4110

23.53018.5281918.511969.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018امينة محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد4111

282916.52615.517.511569.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اية السيد السيد محمد محمد4112

31.52918.53019.520128.56.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018اية مصطفى المتولى عبدة المتولي4113

28.5201422.516.514.5101.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ايمان محمد نبية محمد علي4114

27.5281421.515.518.5106.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018بسنت عصام عبد اللة طة محمد4115

352917.5231919.5123.56.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018دعاء عبد الحليم رشاد على عبد هللا4116

282616.522.51415.51075.58.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018دنيا محمد وحيد احمد ابو زيد4117

28.530202318.5201206.59إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018دنيا محمود محمد عطيه بشير4118

3230202819.520129.5610إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018دنيا هانى عادل ابراهيم عبد الحي4119

31.524.511.52314.5161055.59إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018رحاب الباز محمد سالم عبده4120

282816.519.515.519107.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018رحمة محمد عمار سليمان نصر4121

34.53018.52719191295.59إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018رقية السيد مصطفى عبدة المتولى4122

3228.52024.519201245.58.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018روان هانى سعد عبد الجيد4123

34.526.5182116.519.5116.568.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سارة سامح سليمان حسن سليمان4124

322818.526.51919.512459إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سلسبيل عادل سعيد سيد محمد4125
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362919.526.518.520129.55.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سماح محمد محمود حسن محمود4126

37.5302029.51920136610إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سمر مصطفى منصور عبد الوهاب محمود4127

38.53020302020138.56.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018سونة وائل محمد محمد سليمان4128

36.53019.527.519.520133610إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018شهد عمر عبد اللة محمد محمد4129

363018.5251918.5128.55.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018فتحية الشحات احمد على احمد4130

32282023.51815121.57.54.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018فرح سامى حسين محمد مصطفي4131

3530202618.520129.55.59إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018فرحة حسام فوزى العوضى  احمد4132

32.53019.52519201265.57.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018مريم عبد العظيم صالح عبد العظيم4133

3728202919.520133.569.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018منة اللة احمد عبد اللة وهبة عبد هللا4134

38.53020302020138.58.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018منةاللة محمد محمد عبد الرازق عبد هللا4135

383020302020138610إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018مى مختار فتحى عبد الحي محمد4136

35.52819.528.51819.5129.569إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نادية احمد محمد الشربينى4137

33.52718.529.519.51912859.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نادية فؤاد محمد فؤاد المرسي4138

34.52816.52919.519.5127.55.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نانسى ابراهيم ابراهيم عبدة عطا4139

36.5291829.52020133610إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ندى ابراهيم عبد اللة على عبد الهادي4140

24.516162515.516975.58.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ندى احمد عبيد حجاج حسن4141

3428.51728.51819.51266.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ندى احمد محمد محمد محمد4142

37.53017.528.52019.5133.5610إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ندي احمد مصطفى عبدة المتولي4143

25.520.51225.5151998.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ندى مدحت سمير محمد عبد المعطي4144

393020302020139610إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نرمين محمد سمير محمد عبد المعطى4145

33.52918.53018201296.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نوران عرفات على عرفات الشحات4146

3727202919.520132.58.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نورهان يوسف حمدى يوسف4147

27.52115.527.51119102.557.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نيرة الموافى زغلول عبدة سيد احمد4148

36.5281929.519.520132.56.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018نيفين حاتم ابراهيم عارف4149

3828.5192919.5201345.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018هاجر ايمن السيد محمد عبد المجيد4150

383020302020138810إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018هناء رجب احمد عبد الرحمن احمد4151

37.5302029.519.520136.5510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018هناء مصطفى اسماعيل االمام عمر4152

3530203020201355.510إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018هند على احمد على هيده4153

25.5261729.5819.510679.5إدارة غرب المنصورة  001جميزة بلجاى ع  0018ياسمين عبد هللا زغلول عبدة سيد احمد4154

3227.517301119.5117.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019ابراهيم شعبان ابراهيم محمد علي4155

28151229.54.518896.59إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019ابراهيم محمد نبيه ابراهيم بدوي4156

2021132711.51992.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019احمد رضا محمد الباز علي4157

38.528.5193019.519.5135.5610إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019احمد وائل الباز محمود البسيوني4158

32.517.5182813.518.5109.57.59إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019اسالم اسامه ابو العباس محمدالحسانين4159

36.526.5193016.519.5128.559.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019اسالم محمود رفعت محمود حسين4160

29.52219301319.5113.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019السيد مجاهد السيد مجاهد فوده4161

14.5121528816.577.568إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019طارق سامح كمال بدوي خشان4162

3120.517301320111.57.59إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019علي المرسي جميل علي سليمان4163

9.52.542210.51248.555إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019علي فائق علي محمد احمد4164

32.523.515.52511.5171086.58إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019علي ناصر علي الباز علي4165

1519.51328.511.516.587.56.59إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019فارس محمد السيد الشحات عبده4166

12.51314.524.58.514.57378إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019فتحى ايمن فتحى الباز على4167

28.523.518.5291320112.578إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019محمد ابراهيم البسيوني ابراهيم4168

36.5302029.519201357.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019محمد احمد وهبه صادق محمود4169

33.526.51928.51319.5120.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019محمد ايمن احمد نعمان احمد4170

26.52319.5281119.51086.59إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019محمد تامر السيد ابراهيم البسيوني4171

35.529.519.52918.52013279.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019محمد فتوح عابد فتوح السيد4172

3628.51929.517.517130.548إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019محمد وائل الباز محمود البسيوني4173
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19.517.518.527915.591.55.56إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019محمود حسين عبد النبي حسين محمود4174

32.529183015.5171257.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019اسماء ايهاب البسيوني ابراهيم4175

32.525.518.5291919124.588إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019اسماء حبيب البيومي حسين الشناوي4176

39.530193019.52013889.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019حسناء السيد ربيع الشحات جمعه4177

36291928.518.51913189.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019حنين محمد ربيع الشحات جمعه4178

يا ناصر علي الباز علي4179 35291928192013087.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019دال

2022.51322.510.51888.552.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019زينب فتوح السيد احمد محمد4180

35.529192713.5201247.55.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019شروق فايز محمدي محمد احمد4181

36291827.518.5201297.56إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019شروق ممدوح سالم عبد العزيز سالم4182

3526.51826.516201227.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019شهد صابر رشدي ابراهيم بدوي4183

35282029.51919131.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019فريده السيد العوضي محمد علي4184

15.51715.526915.5835.52إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019فريده محمد رفعت محمد4185

28.5211926.51419.510957.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019نوران اشرف محمد البسيونى تعلب4186

37.53019302020136.5810إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019هبة  هللا حسانين يوسف السيد عبده4187

33.52519.528161812276إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019هدير هاني ابراهيم جمعه عطيه4188

39.53020302016139.589.5إدارة غرب المنصورة  001كفر ابو الشوارب ع  0019يمني محمد حجازي عبد العزيز سالم4189

2221.517.516.51017.587.53.55إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ابراهيم احمد احمد مسعد عمران4190

2021.516.5159.51882.545.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ابراهيم انور احمد مسعد عمران4191

26.525.5182412.520106.565.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ابراهيم على محمود العدوى على4192

26.527.519.526.5152011565.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ابراهيم فهيم على فهيم تركى4193

29.53020282019.5127.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد ابراهيم السيد عبد العزيز شركس4194

34.53020302018134.579.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد المعتصم باهلل احمد خليل احمد4195

2524.51923.518201106.57.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020 احمد حازم على محمد على4196

31.52819282018.5126.538.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد سمير صابر محمود احمد4197

33.53019291919.5130.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد عالء سالم سالم محمد زيد4198

12.51817.519716.5746.54.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد محمد احمد ابراهيم السيد4199

20.526192312.515.510134.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد محمد رمضان المرسى عبد هللا4200

6.513314.51.515.538.541.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد محمود رمضان محمد شلبي4201

18.5121414.5517.56446.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد مصطفى احمد ابو مندور4202

2622.515.516.5819.588.546إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد وفقى احمد وفقى الحفناوى4203

18.525.514.522.513.51794.557.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احمد ياسر عرفات على عبد الجليل4204

24221420.512.519.59358إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اسالم عباس العوضى عباس عبد المجيد4205

25.51712.52010198546إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اسالم عبد المنعم خليل مصطفى الشوبكى4206

187.510147.5175735إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اسالم وليد محمد عبد القوى4207

219.511.5147186335إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اشرف اسامه عبد الحى محمد عبد الحى4208

19.520.51125.5121588.557.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020السيد احمد السيد زاهر على4209

410.511.5247.515.557.537إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020امير احمد ماهر مصطفى عمران4210

2520.516.529182010948إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020امير اشرف خليل الصاوى محمد4211

15.59157.55.517.552.544إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020امير سعد زغلول محمد ابراهيم ابواسماعيل4212

14815.524.511.51873.543.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020بالل تامر بالل عبد الحميد على4213

35.52815.526.52018.5125.547.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020خالد محمد الحسينى محرم محمد4214

3426.517.53019.517127.547.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020خالد وليد ربيع محمود محمد4215

2124.5162716.51810548.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020خيرت نايف خيرت عبد الخالق احمد4216

2714.514.524.510.514.59136إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ربيع رمضان ربيع يوسف قاسم4217

22.518.517.52717.51710346.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020زياد محمد السيد السعيد السيد4218

19.52016.528.514.519.59959إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شوقى فريد شوقى عبد الفتاح احمد4219

3227.5173016.52012359إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عادل هانى عادل السعيد عباس4220

23.524152915.52010748إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عاطف رضا ابو السعود عبد الخالق احمد4221
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2623.514.529151710848.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عبد الحكيم ابو السعود عبد الحكيم احمد محمد4222

17.52111.5276198347إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عبد الحليم محب شعبان ابراهيم مصطفى4223

312814.5301619.5119.548.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عبد الرحمن احمد محرم محمد محرم4224

3225.5173017.52012249إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عبد الرحمن السعيد الشافعى محمد السيد4225

3326.5173018.52012559.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عبد الرحمن صفوت المتولى الشحات ابراهيم4226

20.51914.527.515.5209758.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عبد الرحمن محمد خالد السعيد السيد4227

2824.51727.5152011248إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عبد المنعم اسامه عبد المنعم محمد خميس4228

5101323.571858.566إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020عرفات صبحى عرفات محمد طه4229

17111.591.519.54053إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020على طارق حمدى عبد الغنى السيد4230

312418.52617.52011758إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020فارس ايهاب حمدى عبد الغنى السيد4231

000000000إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020فارس محسن فوزى احمد سالم4232

17.5181726.51417.59354إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020فرحات صبحى ابراهيم رمضان داود4233

925.52371546.553إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020مجدى ابراهيم عبد الغنى عثمان محمود4234

31221828.516.52011665إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد اسالم محمد السيد العدوي4235

36.526.5193019.520131.547إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد امين ابراهيم امين احمد4236

111117.525131477.552إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد تامر السيد عبده عيد4237

18.51317.5281319.59052إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد جمال خليل الصاوى محمد4238

9.51314.52312.514.572.552إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد جمال فرحات عبد العاطى السيد4239

0913.5251115.558.542إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد حسين عبد الحميد حسين العيسوى4240

2526.51827.519.520116.552.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد خالد عبد الحميد حسين العيسوى4241

32.523162915.51911648.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد رضا احمد عوض عبد الحميد4242

19.520152811.5209446.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد رضا عبد السالم محمد البكرى4243

3122.51526.5152011045إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد سمير احمد مسعد عمران4244

414.51023.51117.56342.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد عبد السالم احمد عبد الخالق عمر4245

3628.519.530202013446.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد عرفات سالمه عباس عبد المجيد4246

31.523.5182817.519118.533.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد فوزى عبد المنعم محمد خميس4247

1719182511.518.590.532إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد محسن مصطفى فرحات محمود4248

18.517.51523.57.514.58262.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد محمود العوضى عباس عبد المجيد4249

1813.511.5215.51569.556.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد مسعود عبد الفتاح احمد عبده4250

2017.514.5238128356.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد ناصر المتولى على حسب هللا4251

27.52517.527.511.5151096.59إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمد هشام فتحى احمد عبد المجيد4252

132316251210.5895.59إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمود اشرف محمود ابراهيم4253

29.528.5162916171198.59.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمود تامر محمود عبد الواحد محمود4254

212515.52913.5141045.59إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمود حسب هللا حافظ السعيد السيد4255

24.521.515.5289.514.5997.59إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمود عادل محمود عثمان محمود4256

20.515.51423.58.514.5827.57إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020محمود عادل نظير رمضان احمد4257

26241523.5916.597.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020مصطفى محمد حجازى محمد حجازى4258

21201527911.5927.59إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ناجى رؤف حلمى انور محمد4259

2222.51627813.595.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نصير ابراهيم محمد محمود سليمان4260

2823.516.528.51818114.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020هشام فهمى ابراهيم عبد المعطى طه4261

18.522.513.5256.512.58668إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020وائل محمد شعبان عبد العزيز مندور4262

2620.516261219100.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ياسر وائل السباعى عباس4263

26.52212.5269.515.596.56.59إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020يوسف السعيد خالد السعيد السيد4264

26.5261427.515.516109.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020يوسف حسين محمد منصور4265

3025.51627.51515.51147.510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020يوسف خالد سالمه عباس عبد المجيد4266

252313241418997.57.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020احالم محمد ذكى زاهر على4267

33201726.517.517.51147.510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اسراء اسامه عبد الغفار عبد الوهاب محمد4268

22.5131020.51013767.57.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اسراء رضا السيد محمد السيد4269
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27.5241321.516.519102.57.58إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020االء محمد محمود على حسين4270

000000000إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ام هاشم ايهاب صابر عبد الغنى خفاجى4271

38.5301928.519191359.510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020امل عفيفى ماهر محمود محمود4272

32.525.514.5231219.5107.58.59إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اميره ياسر محمد الموافى الموافى4273

32.525.515.52416.5181147.57.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020امينه تامر على عبد الفتاح فرج4274

342817.525.51819.51238.55إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020انجى ماهر ابراهيم عطيه ابراهيم4275

26.52215.522.514.5201018.58إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020اية جمال رمضان الصياد4276

2925.51521.512201037.57إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ايمان رضا المكاوى المكاوى مصطفى4277

242213.51612.520887.55.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ايمان فوزى جمعة مصطفى ابراهيم4278

3327.5162917.5171237.58.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ايناس ياسين على عباس عبد المجيد4279

247.51215.57186664.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ايه بكر فكرى عبد الحميد4280

20.510.513.515.5917.5697.54إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ايه تامر وحيد ابوزيد طلبه4281

23.513.51317.511.516.5797.57.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ايه ناصر خليل مصطفى الشوبكى4282

2720.5132111.5159378.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020بسمله تامر احمد على القبطان4283

24.52011.515.57.5167965.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020بسمله عصام محمد عبد الفتاح احمد4284

28.524.514.519.511.519.598.566.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020بسمله محمد محمد عزيز ابراهيم4285

3423.51623.59.518106.567.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020حسنات ايمن عيد عبد الهادى عبد الحليم4286

362415.522.514.517112.569إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020حنان عامر محمد الشحات سيد احمد4287

37.528.51730191913279إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020حنين محمد عبد هللا عبد الحق عوض4288

30.52515.525.51417110.557.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020حنين محمد عوض ابراهيم درويش4289

35.52818.52717.520126.579إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020خلود رجب رمضان محمد شلبى4290

28.52316.52416.520108.575.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020رحمه محمد مرزوق محمد محمد عبيد4291

36.526.517.5282020128.579إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020رقيه الغريب ربيع الغريب ابراهيم4292

372616.529.518.518127.5710إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020رنا رضا الشحات شعبان صقر4293

29.524.513.526.513.513.5107.577.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ريم الزناتى مصطفى المتولى مصطفى4294

3224142615.517.5111.578.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ريم رفعت محمد محمد الشربينى4295

3323.515.525161511378إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ريم محمد شوقى محمد محمد4296

3729.519.529.52019135.579.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ريهام رضا عبد الغنى السيد حسب هللا4297

2116162313.515.589.578إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020زينب صبحى المتولى على حسب هللا4298

35.528.51930201913369.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020سلمى محمد صبحى وصفى تركى4299

30.529.5183019.520127.579.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020سما احمد سعيد احمد محمد4300

36.527.518.524.519.520126.577.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شروق سعد محمد سعد محمد4301

959.518.5610.54867إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شروق مسعد سعد محمد محمد4302

392819.5302020136.5910إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شمس محمد السعيد عباس عبد المجيد4303

2914.514.524.515.5199888إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شهد احمد محسن محى الدين على4304

3328203019.517130.5610إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شهد حواس على محمود حواس4305

352618.529.518.516127.5910إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شهد محمد فتح هللا السيد على4306

37.528.518.529.52020134910إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شهد هيثم احمد الشحات محمد سرحان4307

24.512.5132312.51285.576.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شيماء شريف السيد عالم شريف4308

36.5301929.519.520134.5810إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شيماء فتحى عبد الرازق فتحى عبد الرازق4309

2921.512.52712.518102.559إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020شيماء محمد ابو السعود عبد الخالق احمد4310

3122.515.528.511.51910959إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020صبره وائل محمود رضوان فرج4311

3729.519.529.51920134.569.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020صفاء حامد احمد احمد على4312

37.5292029.52020136510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020مريم عرفات سعد مصطفى4313

37272030202013459.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020مريم وائل محروس حلمى محمود4314

3527.519.53018.517.5130.5510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ملك فاروق رمضان المرسى عبد هللا4315

3728.52029.519.519.5134.55.510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ملك محمد منير محمد عباس4316

38292029.52020136.5610إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020منة هللا رضا بدير السيد راشد4317
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382720302020135610إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020منه هللا مجدي محمد محرم محمد4318

36261729.51819126.558.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020منه هللا محمد العوضى عباس عبد المجيد4319

278.510.515.510.517.57258.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020منى ابراهيم احمد ابراهيم الشربينى4320

225922.510.5186958إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020مني السيد محمد رفعت عبد هللا رضوان4321

34.5281827.516.520124.5610إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نادية عبد العزيز العوضى عباس عبد المجيد4322

23.541422.511.52075.559إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نجالء ابراهيم شعبان ابراهيم4323

33251625.51320112.559إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نجوى احمد برهام احمد برهام4324

31.511.516.525141698.559إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ندا محمد فتحى محمد احمد الصاوى4325

32.51115.5191616.59459.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ندى احمد محمد فرحات ابو العنين4326

000000000إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ندى انور ممدوح عبد الرازق جمعه4327

3316.516.517.5151698.559.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ندى حماده عبد الغنى عثمان محمود4328

000000000إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ندى عصام العوضى عباس عبد المجيد4329

31.528.519.53018.52012889إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ندى محمد السيد محمد الدسوقى4330

178.51013.59175855إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ندى محمد محمد العربى لبيب4331

35.524.518.52618.516123610إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نسمت عماد السيد بدير السيد4332

32221228.512.520107510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نهى محمد عبد هللا محمد عبد العال4333

362719292018.5131610إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نور سامى محمد نجيب عبد العزيز رمضان4334

19.518.511.526.51318.58939.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نورهان اسالم ناجى طلبه بدوى4335

3928.519302019.5136.5510إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020نورهان محسن السيد زاهر على4336

24.514.510.517.510.51877.557.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020هاجر محمد السعيد السعيد يوسف4337

35251327151911567.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020هالة رضا شعبان عبد العال4338

362818.529.52019132810إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ورده محمود محمد المتولى الالوندى4339

37.528.518.529.5191613359.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020وعد محمد ابوبكر عبد المعطى طه4340

26.51815.524.511.5209658.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020يارا على احمد على ابراهيم4341

35.5291929.518.520131.579.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020يارا ناجد السيد محمد الدسوقى4342

291516.528.5132010259إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ياسمين أشرف الشافعى محمد السيد4343

291618.524.515.520103.559.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ياسمين حماد محمود احمد الصاوى4344

2720.513.526.513.52010159.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ياسمين رمضان صفوت السيدعبد العال4345

3728.519301920133.569.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ياسمين سامى عز الرجال احمد شركس4346

19.521.513.521.58198458.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ياسمين شعبان ناجى طلبة بدوى4347

25.5201420.512199258.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020ياسمين عبد المنعم رمضان عبد المنعم4348

3326.514.528.517.519.512059.5إدارة غرب المنصورة  001بلجاى ع  0020يمنى محمد احمد احمد حسب هللا4349

3725.519.519.51620117.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ابراهيم العيسوى فهمى الششتاوى المزين4350

3619.517201717109.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ابراهيم زين  العابدين احمد مصطفى جميل4351

30.5231715.51519.510158.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ابراهيم زين العابدين ابراهيم احمد المنسى4352

3223.519251918118.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ابراهيم فاروق ابراهيم المصرى على الفاجومى4353

3425.517.517171811158.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ابراهيم مجدى محمد فوده عدس4354

35.5261927.5172012559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ابراهيم محمد ابراهيم السيد مصطفى4355

34.519.51916.51620105.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ابراهيم محمد المتولى عبد هللا عبد الحافظ4356

3628.51927.519.520130.5410إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد السعيد فؤاد السعيد عاصى4357

36241927.51820124.5410إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد السيد احمد محمد طاحون4358

29.523191715.51810448إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد العيسوى اسماعيل احمد ابراهيم4359

31.52718.525172011948.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد تامر احمد محمد عبد الفتاح4360

322416.517.515.517105.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد تامر شوقى احمد محمد4361

000000000إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد جمعه الموافى جمعه ابو ريه4362

3525.518.51515.520109.549.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد حسن عبد المنعم حسن المالح4363

36291726172012559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد سمير محمد احمد المنسى4364

37.52719271820128.549إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد سمير يوسف المصرى شادى4365
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32.516.51718.51516.599.549إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد طارق السيد عبد الغفار محمد الصياد4366

37.526.51718.51616115.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد عبد هللا المتولى عبد هللا عبد الحافظ4367

3623.51820.5171611559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد عبد هللا خليل عبد هللا فارس4368

37.52517241519.5118.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد عبد المنعم السيد عبد الهادى خليل4369

3823.517171316108.549.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد على على المحمودى مسعد4370

33221616.512.52010039.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد مجدى الزكرى حسين رزق شنب4371

1816.591971869.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد ابراهيم احمد جميل4372

3328192717.519124.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد احمد احمد الجمل4373

1616.59.519716.56859.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد احمد محمد عبد اللطيف4374

33.526.51827132011869.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد السيد محمد فودة4375

32.525.51425111710867.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد حسن عبد السالم عوض صالح4376

2726.5152312.51610468إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد شعبان محمد عرفه4377

29.523.5171913.518.5102.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد عبد هللا احمد حسن4378

32.5291721.5141911469إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد عبد المعطى المصرى شادى4379

30.525.51625.514.51711278إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد عطيه العجمى4380

322016.525.5141910858.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد محمد طلبه جاد4381

29.527.5162714.518114.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد محمود محمد متولى عيش4382

3329.52026.517.520126.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد محمد يوسف السعيد شادى4383

31.51916.520.511.5179957إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد مصبح محمد عبد هللا عبد العزيز4384

3226.5192214.52011467.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد مصطفى محمود مأمون هرون4385

33241827161911848إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021احمد ناجي وجيه محمد4386

2614.513.523.512.518.59066.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ادهم وليد عوض محمد عوض4387

291715.527.513.520102.548إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسامه هانى الشحات محمدعلى فيصل4388

34262028.51920127.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسالم احمد حامد احمد ضيف4389

3020.517211619.5104.568إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسالم اشرف عواد صالح محمود عوض4390

2919.517.519.51419.599.577.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسالم سعد ابراهيم حسين حواس4391

302818261615.511867.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسالم وائل السيد عبد هللا حرمى4392

3228.519.526.518.51712568إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسالم وليد عطيه عوض حواس4393

3825.519271820127.5510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اكرم وليد محمد عبد المطلب السيد العسيلى4394

3623.51924.5172012059.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021السيد عبد الغنى محمد محمد الطنطاوى4395

3724.518.523191912269.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021السيد عبد ربه السيد عبد ربه فرج  عبد ربه4396

3527.51921.51619.511979.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021السيد محمد السيد محمد محمد الشين4397

36.52719261820126.569إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021السيد محمد السيد يحيا فارس4398

3424.51918.517.518113.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021السيد مصبح محمد الباز عوض4399

3325.517.52615.518117.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايهاب عاطف محمد المرغنى صالح خير4400

3626.518.52718.520126.5710إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021باسل فتحى رزق فتحى مجر4401

33.52818261820123.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بدر سامى الحسانين المتولى ابو ديب4402

3626.517.519171811679.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بكر مصطفى محمد احمد الصياد4403

3727.518.521181712278.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حازم اشرف مصطفى فتح هللا فرحات4404

37262022.51920124.5710إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حازم مصبح سعد عبده النجار4405

372819251920128710إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حسام رضا ابراهيم احمد الدرباوى4406

37.524.5181817.519.5115.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حسام محمد عبد المنعم يوسف صالح4407

37.52918.527.51920131.589إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حسن ابراهيم ابو الحمد ابراهيم المتولى  حالوه4408

37.529.518.527.519.520132.589إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حسن رمضان حسن محمد عبد الرحيم4409

37.52718251920126.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حسن محمد حسن عبد السالم عوض  صالح4410

352818.529.52015.5131810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حسين رضا السيد ابراهيم عاشوره4411

37.52919302020135.5710إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021خالد وليد رشاد السعيدمحمد مطاوع4412

37.528.5193019.519.5134.5810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ذياد جالل احمد التهامى عبد المحسن4413
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37.52316.524.518.515.512079.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021راشد عالء راشد رمضان عوض الرحالوى4414

37.528.518.528.519.516.5132.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رأفت مجدى الباز محمد والى4415

291217.526.512189777.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رمضان رزق رمضان محمد على4416

ام  شلبى4417 31.520.5182415.520109.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021زكى لبيب زكى االم

2911.518.52414.52097.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021زياد عادل سعد احمد ورده4418

30.522.5202718.519118.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سيف الدين اسامه السواح عوض4419

402919291920136810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سيف فتحى صبرى فتحى عبد العزيز فيصل4420

35.52920302020134.589.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شادى محمد عبد الرحيم المصرى محمد4421

2612.517.527.5112094.578إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شبانه محمد شبانه السيد شبانه4422

30.51617.527151910677.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021صابر سعيد صابر السيد شنب4423

209.512.52213207759إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عادل رضا محمد محمد النجار4424

34.521.518.526.518.520119.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن ابراهيم سعد هالل وهدان4425

331916.529.518.520116.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن احمد ربيع بدر سيد4426

3117.51527.5131910477.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن الباز ابراهيم الباز عوض4427

282415.524.512.518104.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن جمال فتحى احمدابراهيم ابو رفاعى4428

36.5291928.5202013369.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن سامح عبد هللا رضوان المتولى4429

ام فارس4430 3627.52028.519.520131.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن سامى نجيب االم

34516.526.514209678.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن سمير محمد عرفان زغامير4431

28.510.5162314159287.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن طارق رجب السيد عليوه4432

38.528.520282019135810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن على المهدى السيد عبد الهادى4433

35.525.5202918.519128.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن مبروك عبد هللا حسانين4434

34231827.518.52012189إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن مجدى محمد محمد حلمى4435

3825.518.52817.520127.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن محمد اسعد السيد محمد4436

18.51713.5237.518.579.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن محمد رجب المتولى4437

28.522.515.52211.51910067.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن محمد محمد احمد الباز الصياد4438

34.52217241418111.577إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن محمد محمد حسن4439

36252027.517.52012679إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن محمود الكنانى احمد الكنانى4440

28.5251626.5151911178.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد الرحمن مصطفى محمود عبد التواب حواس4441

37.529203019.52013679.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد هللا السيد محمد رمضان وهدان4442

3629.5202919.520134710إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبد هللا محمود عوض على سالمه4443

38.5301929.52020137710إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عبده محمود عبده محمود عبده النجار4444

38292027.51920133.5710إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عمر محمد السيد المصرى العسيلى4445

3022.515.523142010579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عمر محمد محمد السيد المحمودى الخولى4446

38.53020302020138.5810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عمرو جمعه عبد المنعم عيد ابو االسعاد4447

241611281014.58976إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عمرو خالد عبد القادر ابراهيم حسنين4448

31.52518.52714.519116.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عمرو سامح سمير فؤاد البسيونى4449

ازى4450 32.525.5192817.520122.578إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عمرو عبد الرحمن رمضان عبد الرحمن  االزم

35.52817.52717.519.5125.55.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عمرو محمد شعبان محمد عرفه4451

2719172513.515101.557إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فارس احمد محمد المرسى احمد حبيب4452

28.5251523.5101810254إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فارس السيد اسماعيل السيد حسنين4453

27.528162310.5191055.55إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فارس مجدى بشير احمد بشير4454

2927.517.525917.510858.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فارس محمد محمد حسن فارس4455

24.526.516.524.57.51999.555إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فارس محمود محمد على السيد جميل4456

30.527.5172212.517.5109.569إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فريد محمد عبد الحميد العادلى4457

31.527.5192917.515.5124.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فوزى محمد فوزى بكر الساعى4458

33.529.51929.518.5161305.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021كريم احمد احمد عبد الرازق مكاوى4459

32.5261623.513.516111.556.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021كريم العيسوى عبد المنعم على شتا4460

32.5271725.514.519.5116.557.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021كريم ايمن محمود سعد النجار4461
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3326.516251120111.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021كريم رضا يوسف السيد الطنطاوى4462

28.526.515.5211218103.556إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021كريم فايز محمود الباز عبدربه4463

2724172412.515.5104.555إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021كريم محمد عبد الخالق عباس عيله4464

37.53019.529.52020136.589إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مؤمن السعيد ابراهيم احمد البطه4465

38301930202013788.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ماجد احمد الشحات السعيد حالوه4466

33.529.518291919.512987.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد ابراهيم ابو القاسم صالح حواس4467

34291929.51920130.55.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد احمد ابراهيم حسن الغالى4468

33.52918.52917.520127.55.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد احمد ابراهيم سعد طاحون4469

342719281919.512758إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد احمد حسن محمد زغامير4470

34.53019.526.518.5201295.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد احمد عادل محجوب السيد احمد4471

3424.518.5251619.511857إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد اسعد جمعه على مسلم4472

34.527.518.524.51815.51235.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد اشرف السيد البدوى احمد عبد الرحمن4473

بنا4474 342818.524.51815.512358.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد السيد السعيد محمد البازال

362719261819.51265.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد السيد حسين السيد الزنان4475

2313.511209.520774.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد السيد عبد الرحيم محمد شادى4476

34.529.51825.517.5201255.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد السيد عثمان مسعد فرحات4477

2926.516.52515.520112.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد العيسوى احمد فواد محمود زغامير4478

31.52016.52214161045.56إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد الموافى رمضان محمد على4479

321817.5231420104.55.54.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد امين محمد ابراهيم السيد4480

29.517.51624.51619.5103.55.53.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد انور حسن عبد العال البطه4481

3528.518.526.514.5161235.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد اياد عبسى ـــــــــــــــــ4482

271817.52512.5171004.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد ايمن مجدى عبد المقصود الشين4483

32.527.51826.513.52011857إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد ايمن محمد فايز غارى هند ام4484

29.581825.515209656إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد بدران طريف يوسف بدران4485

31.5271829.5192012559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد جمال فتحى محمد شادى4486

38.529.51930192013668.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد حسين محمد نصر الدين المكاوى4487

30.5111828.516.518104.55.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد رزق رمضان محمد على4488

29.51317281516102.557إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد رضا محمد السيد حسن عبدربه4489

31.518182412.5171045.57إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد رضا محمد حامد عبد الرؤف4490

32.522182615.5181146.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد رمضان فاروق نور الدين4491

26510226.51969.556.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد زين العابدين ابراهيم احمد المنسى4492

3327.51929.513.519122.57.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد سمير عمر السيد عمر البطه4493

3626193014.519.5125.548.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد عبد هللا عبد الشكور عبد البارى عوض هللا الجمل4494

36.5302029.52019.5136510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد عبد النبى محمد محروس فرحات4495

31281727.51419.5117.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد عصام محمد طابه الباز حسنين4496

312918.52916.519.512458.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد عمرو محمد عمر فرحات4497

321517.52914.517.510848.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد مجدى بشير احمد بشير4498

3428.51929.517.520128.568إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد مجدى حسين عبد هللا فارس4499

32291927.515.516.51236.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد محمد جمعه على مسلم4500

30.52517.52814.518115.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد محمود احمد السيد عبدربه4501

33.524.517.526.512.520114.557.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد محمود محمد محمد ابو العينين4502

32.5241627.512.520112.557إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد مصباح على هللا المغاورى النجار4503

3026.51227.57.518103.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد مصطفى عبد الفتاح عبد المجيد شلبى4504

34.528.518.52919.520130810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد مصطفى محمد مصطفى السعيد فرحات4505

25.519.510.52371685.547.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد هانى عماد الدين بيبرس طه4506

3420.516.52871710647.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد وائل محمد كمال احمد خالد4507

372617.528.59.517118.53.57إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد وائل محمد محمود الغلبه4508

3520.51727817107.537إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد وجدى السطوحى المصرى طاجن4509
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362617.527.512.518119.556.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمد وليد الزيادى عبد السالم عوض4510

265.51323.5015.56835إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود اشرف محمد سليمان فارس4511

2716172314.51797.546.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود السيد السيد عمر خليل4512

34.529203018.520132410إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود سمير السيد محمد محمد4513

24.59.51021.55.5157137إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود عادل عبد القادر خليل الزبال4514

28.52014.521.591593.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود عبد الرازق بكر عبد المجيد الرمالوى4515

3022.5172514.51610969إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود عماد محمد المرغنى صالح4516

2616.510.52211158656إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود فتحى محمود فتحى حسين المحمودى4517

28241225171810647إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود محمد رأفت محمد حسين ناصر4518

26259.5191219.591.555.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود محمد عرفه محمد الصباحى4519

25.52514.51912209655.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود محمد محمود محمد متولى عيش4520

24.51213165.5157137.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود محمود حامد عبد العزيز البطه4521

31.52617.525.5916.5109.569إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021محمود مصطفى ابراهيم يوسف الساعى4522

32.526.51727.517.518.512178.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى احمد سعيد السعيد محمد4523

33.52918271718124.547.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى اسامه مصطفى ابراهيم شادى4524

29.52613.5266.519101.537إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى سعد جمال احمد ابو رفاعى4525

332616.5271918121.538.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى طه صدقى درغام زهران4526

231910.519.56.51778.547إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى ماهر امين امين عبد الحليم4527

3224.515.524.515.519.511235.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى محمد السيد الباز الغندور4528

3426152515.519.5115.538إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى مصطفى محمد احمد الصياد4529

1512.511168.5196337إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مصطفى وليد محمد المتولى جاد عبد ربه4530

26.523132615.52010448إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021معاذ وجدى جاد محمد جاد طاجن4531

30.52719301820124.556.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مهاب هانى السيد عبد الحميد رمضان عبدربه4532

2017.5813.57.515.566.536.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نادر ابراهيم محمود محمود الشين4533

3528.519.529.51817130.558إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021وليد عصام محمد المرغنى صالح خير4534

3327.51427.513.516.5115.538إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ياسر المرسى عبد الفتاح حسين النجار4535

28.5238.522.51318.595.535.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يحيى ابراهيم عطيه السيد محمد فداوى4536

23.52310.5201418.59136.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يوسف احمد على محمد الخولى4537

35.5271727.518.516125.538إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يوسف اشرف الموافى عبد العال4538

2021714.59.5137245.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يوسف الموافى رمضان محمد على4539

3223.517.524.51916.5116.539إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يوسف شحته ربيع حسن عماشه4540

32.52618.527192012337.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يوسف ناجى يوسف يوسف النجار4541

32.52618.527.518.52012337.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يوسف وليد حلمى بكر ناصر4542

33.529182617.51612438إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021استشهاد على محمد محمدعبد الفتاح4543

28171618.510.5169035.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسراء ابراهيم عبد الفتاح عبد المجيد شلبى4544

322819.529.51919.512857.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسراء ايهاب حامد عبد العزيز البطه4545

33.527182918.52012638.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسراء فهيم السيد السيد عبد الحافظ4546

302815.524.5171911568إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسماء احمد محروس بريقع محمد4547

372919.5302020135.589.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسماء تامر محمود على عيش4548

32.521.51123.514.51910367.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسماء سماحه السيد محمد غنيم4549

36.528.51829.51920131.5610إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسماء على ابراهيم محمد صالح4550

23.5131624111987.575إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسماء محمد السيد حسين حواس4551

38.53020291920136.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اسماء محمد عبد الراضى ابراهيم حرفوش4552

37.53019302019.5136.56.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021االء السيد فهيم محمد محمد حواس4553

38.53019302020137.58.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021االء تامر محمود على عيش4554

3630203019.520135.578إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021االء على السعيد على عثمان4555

37.530203019.52013778إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021امل تامر حسين محمد ابوعرب4556

38.5302029.5202013879إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021امل عباس فهمى حسن فارس4557
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34.52516.52414.520114.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021امل محمد على بهزات عبود4558

3624.51923.5151911886إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021امنية جمعه السيد جمعه الحنفى4559

32.5271425.5171911687إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021امنية عمر السيد عمر هالل4560

33.53020282019.5131.586.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021امنيه مصباح التهامى احمد على4561

37.530203019.520137810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021اميره عباس فهمى حسن فارس4562

31.529.519.52819.52012879إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021انجى كرم المتولى السعيد مطاوع4563

28.523.518.52614.5171117.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايات احمد محمد عبده بدر سعيد4564

36.53019.529.52020135.5810إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايمان سماحة احمد ابراهيم العباسى4565

3428.517.52616.520122.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايمان طارق محمد محمد على شادى4566

36.529.51927.519.51813288إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايمان عبد هللا البادى محمد الطوخى4567

37.5241825.515181207.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايناس محمود عبد هللا محمد الصباحى4568

33.519.51823.516.51711177.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايه اسامه فرحات يوسف محمد4569

33.527.592914.519.5113.56.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايه رضا ابراهيم فوده4570

25.527.511.52814.5201075.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايه رفيق محمد محمد الشمبكى4571

2525927.512.519995.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايه محمد على الباز رمضان4572

23.519.59.527.510.519.590.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ايه وائل ماهر عبد اللطيف شهاب الدين4573

33.5271929.519201285.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بسمله احمد المتولى السعيد محمد مطاوع4574

3427.516.528.51920125.55.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بسمله النادى وهبه مصطفى وهبه4575

202415261318.5985.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بسمله رفعت عبد الحكيم الباز محمد والى4576

2828192918.519122.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بسمله صبح ابراهيم احمد نوفل4577

24.52215.52513191005.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بسمله محمد السيد اسماعيل النجار4578

28.528.51828.51818.5121.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بسمله محمد عبد الفتاح عبد العزيز حسن4579

33.53020292019.5132.55.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021بسمله مدحت عادل عبد المطلب عبد الشفيق4580

34.530203019.52013469إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021تسنيم عبد  هللا قدينه4581

33.53019302020132.55.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ثريا اسامه سالم عبد الرحيم شتا4582

353019.529.519201335.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021جنى محمد سمير محمد انور السعيد4583

3630203019.520135.55.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021جهاد ممدوح السيد جمعه خليل4584

36.530203019.52013669.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنان حمزه حمزه الموافى الحلبى4585

31.528.518281919.51255.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين احمد فهيم حسبو الباز4586

27.525.51827.513.5201126.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين اشرف السيد ابو الكمال زغمير4587

23.526.513.528.511.519.5103.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين السيد فتوح محمد الجمل4588

2327.5162612.5191055.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين حسن السيد حسين شادى4589

323019.5301819.5129.569إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين رضا احمد السعيد نوفل4590

28.52618.522182011358.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين سامى السيد السعيد احمد4591

3429.519281819.5128.54.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين مجدى جاد محمد جاد طاجن4592

29.529.51928.51720123.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين محمد السعيد السعيد احمد4593

29.53019.52918.518126.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين محمد المهدى ابراهيم احمد البطه4594

33.5302029.519.518132.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021حنين محمد نعيم شريف محمد ناصر4595

373019.529.519.520135.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021دعاء السيد السيد عمر البطه4596

31.529.51928.518.5181276.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021دنيا ابراهيم عبده محمود النجار4597

31.529.51930181812879.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021دنيا المتولى احمد المتولى هالل4598

3230203019.518131.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021دنيا محمد ابراهيم محمد فوده4599

29.529.5193018.518126.589.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021دنيا محمد عماد الدين بيبرس عرابى4600

241816.52313.5199589إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه ابراهيم سعد عبد الفتاح شلبى4601

3429.5202919.51813279.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه اشرف نبيه محمد محمد حواس4602

29.528.51825.51618117.557إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه جمعه سعد السيد مطاوع4603

2828.5192717.51912059.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه سعيد سعد عبده النجار4604

32.529.5202818.519.5128.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه عبد العليم حسين حسين الخولى4605
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33.529.52028.517.518.512949.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه عماد جوده محى الدين صالح4606

12.5231723131688.557.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه محمد محمد ابو المعاطى محمد4607

25.528.51722141810749إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021رحمه مصطفى فتوح محمد الجمل4608

18291724.51518103.578إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021روان احمد محمد جاد حسن4609

2628.52026.516.518117.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021روضه زاهر محمد السيد المحمودى الخولى4610

3629203018.517133.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ريهام رضا الباز محمد والى4611

36.53020301918135.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021زينب احمد حامد الباز سرحان4612

18.52819.523171710677.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021زينب الزيادى السيد عمر هالل4613

2411.517289.5149052.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021زينب حسن محمود سيد احمد محمود4614

26.52416301011.5106.545إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ساره السيد بدير محمد الخولى4615

2817.51224.5513.58752إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ساره محمد السيد محمود محمد4616

34.527.52027.51620125.558إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ساره محمد فهمى عبد العزيز فيصل4617

31.526.518.52815.51912077إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ساره محمود محمد امين شادى4618

32.53020281920129.577.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سلمى باسم عاطف سعد حسن4619

34301928.51920130.577.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سلمى رمزى محمد الجمل4620

36.5301929.519.520134.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سلمى محمد السيد مجاهد عطيه4621

39.5302029.5202013978إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سلوان احمد فهمى احمد على الجمل4622

31.53019291818.5127.579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سلوى طلعت معوض محمد الرمالوى4623

33.529.5192918.519.5129.557.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سماح السيد شعبان رجب عبد السالم4624

31.52918.53018.520127.578إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سمر محمد مصبح محمد شريف حرمى4625

31.526.51830121811856إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سميه السيد الباز احمد الغندور4626

32.5271928.5111811856إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سناء رمضان ابو زيد الموافى عيش4627

2824.518.5283.513102.585إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سناء صادق رجب صادق محمود4628

32.527.5202917.519.5126.577.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سها سامح صابر ابراهيم الهناوى4629

2726.519.527814.510846إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سهر محمد شلبى احمد شلبى4630

28.522.518.52810.51610844إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021سهيلة وائل سعد على عبد النبى عدس4631

30.5251928.51018.511343.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شروق السيد محمد السعيد المصرى4632

3327.51929.58.516.5117.574.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد ابراهيم جمعه احمد الدرباوى4633

37.529.51930151913157إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد احمد محمد ابراهيم حالوه4634

34.529.51830132012556.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد احمد محمد محمود الغلبه4635

28281827.51620117.577.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد الدسوقى حسن السيد فارس4636

25.527.518.5281419.5113.578إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد حماده على السيد جميل4637

3228.52028.5192012879.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد سمير يوسف المصرى شادى4638

28.521172814.519.510958إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد محمد نصر عبد العزيز فرج4639

36.52919302020134.578إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شهد وليد صابر ابراهيم الهناوى4640

2015.51920.51019.58557.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021شيماء السعيد حسانين عبد الشافى4641

3630193019.520134.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021صفاء سامح السيد يحيا فارس4642

36292029.519.51813469.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021عال جمعه محمد عبد الحميد خليل4643

30282022.51720117.568إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021علياء حسين احمد ابراهيم الرشيدى4644

28.528.52027.516.52012169.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021غاده عادل سند رمضان الشناوى4645

34301928.52019.5131.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021غاده عبد الفتاح محمد محمد حواس4646

323018.527.518.516126.556إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021غدير حسين عطيه الباز سمره4647

26.5232023.51718.511057إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فاتن مصطفى ماهر عبد اللطيف4648

33.5291927.517.520126.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فاطمه توفيق محسن توفيق الدسوقى4649

30.527.518.52716.519.512076.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فاطمه حاتم السيد محمودالعشرى4650

3328.52028.52019.513058.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فاطمه فرحات ايراهيم فرحات ابراهيم درويش4651

34.52819.528.519.52013059إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فرح بكر زكى بكرشاهين4652

31.523.519231719.511456.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فرح ياسر اسماعيل احمد ابراهيم4653
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2723.51921.5152010667.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فلاير احمد محمود خليل عبود4654

1819.51722.514159166.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021فيروز هشام محمد رزق فارس4655

29.52317.52313.520106.567إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021كريمه يونس الحسينى يونس عبد الرؤف4656

20.5261922.51415.510267.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مرفت اشرف السيد سليمان المكاوى4657

2322.5192613.519.51046.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مرفت السيد مصطفى السيد عبد الفتاح4658

22.520.51823.511.519965.56.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مروه حسن ربيع ابراهيم السيد عبد ربه4659

3128.518.528152012147.35إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مريم بدر صبحى بدر محمد بشير4660

32292029.51820128.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مريم طارق محمد نصر الدين المكاوى4661

3227.517.526152011846.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مريم فتحى المحمودى مسعد الخولى4662

29.526.518.52511.5201113.56.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مريم محسن ابراهيم عثمان عبدربه4663

3229.519.52518.519.5124.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مريم محمد جمعه على مسلم4664

31.5272028.517.520124.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مريم محمد محمود السيد حسن عبد ربه4665

29.52619.529.51820122.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ملك احمد حسن عبد السالم صالح4666

36.528.519.526.519.520130.566.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ملك رمضان محمد امين شادى4667

31.52818.526.516.52012157.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ملك هيثم محمود على4668

ازى4669 38292030202013778.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منار رمضان محمد عبد الرحمن االزم

3328.5172815.5201226.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منة هللا محمد محمود محمد شرف4670

3826.518.5281319.512469إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منة هللا وجيه النبوى مصطفى المالح4671

39.529203019.5201386.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منه هللا احمد المتولى جاد عبد ربه4672

38.53019.530202013879إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منه هللا السيد على بكرابو السعود4673

38.52819.53020201366.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منى الباز عمر الباز عمر عيد4674

20.5101011.56.51058.55.54.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منى السيد المتولى يوسف4675

312319.527620106.547.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021منى محمد سعيد موسى مصطفى عمر4676

32.5241926.58.516110.547.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مى رزق سعد على عبد النبى4677

342818.5281619.5124.57.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021مى مروان محمد رمضان عبد الفتاح4678

3728.52027.520201337.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ميار السعيد ابراهيم احمد البطه4679

38.52918281919.5132.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ميرنا حسن حسنى عبد الحليم صيام4680

3627.5142213.517.511378إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نبيله محمود حامد حامد شلبى4681

33241523.513.517.51097.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نجاة الشربينى عبد العليم الشربينى سرحان4682

38.526.518.527.519.517.5130.57.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ندى امجد السيد صالح خير4683

372414.52414.51611448.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ندى رضا محمد عبد السميع الشربينى4684

35.525.51827161712276.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ندى عبد العزيز السيد اسماعيل ابراهيم4685

3624.517.52517.516.5120.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ندى فتحى ابراهيم بدير ابراهيم4686

3929.5192819.517.513579إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ندى محمد ابراهيم صالح سرحان4687

373018.5282017.5133.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نرمين سامح حسانين متولى ابو ديب4688

35.524.51825.517.517.512149إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نرمين عمرو الشربينى السيد شلبى4689

3827.518.524.519.517.512859إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نرمين مجدى عوض الشربينى سرحان4690

382717.5252018127.589إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نرمين محمد احمد محمد صبح العشرى4691

382819.5272020132.549.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نسمه فؤاد محمد محمد عبد الرحيم4692

3428.51622.517.520118.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نعمه محمد محمود على عيش4693

32.5271724.5161911759.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نغم نجيب الشحات السيد ابو السعود4694

34.52818251719.5122.559إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نوال الشربينى شريف الشربينى والى4695

27.5271318.51319.59946.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نوال سمير عبد اللطيف محمد عبده ناصر4696

3728192920201335.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نور السيد محمد رزق  شنب4697

372919.5282020133.569إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نور جهاد السيد محمد فوده4698

35271826.51820124.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نورا احمد محمد محمد عبد الرحيم ابو السعود4699

25.51810.52113.515.588.568إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نورا مصطفى عبد المقصود خليل غازى4700

3830203020201388.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نوران عبد الوهاب محمد عبد الوهاب المتولى  طنش4701
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3529.518.526.517.52012769.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نورهان تامر السيد محمود حامد4702

33.527.5182616201216.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نورهان رضا الشربينى الشربينى سرحان4703

33.52918.527.516.52012568.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021نورهان محمد السيد محمد هالل عبدربه4704

34.5301927.516.520127.568.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021هاجر احمد محمود خليل محمود4705

3125.5162011.5201045.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021هاله الزيادى احمد المتولى هالل4706

34.527.5192814.519.5123.57.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021هبه هللا جمال جميل يوسف رزق4707

27.526.516.523.511.517105.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021همس محمد عبد الرؤف محمد عبد العال4708

000000000إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021هناء عاطف احمد بدير احمد شاهين4709

32.520.51320.5121898.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021هويدا هيثم محمد محمد مصطفى4710

33.528172618.5201235.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021وعد وائل جمعه رمضان عبد الفتاح4711

2619.51423.51119946.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021وفاء ايمن السعيد المصرى الفاجومى4712

31.521.51627.51420110.568.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021وفاء حسن محمود سرحان خليل4713

29.52816.52814.520116.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021وفاء سمير عبد العزيز السعيد صالح4714

31.527.516.527.512.519.5115.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021وفاء مصطفى يونس محمد عفق4715

35.53019.528.51920132.56.58إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021يارا ماهر احمد ابوزيد حواس4716

343018.528.519.520130.56.59إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ياسمين اسامه جالل الرفاعى حالوه4717

27.527.51629112011168.5إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ياسمين عبد العال محمد الدمرداش4718

3228182717.520122.5510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ياسمين محمد احمد السعيد حمد4719

31.529.51929.51720126.56.510إدارة غرب المنصورة  001م.منية سندوب ع   0021ياسمين محمود عبد المجييد صديق عبد الحافظ4720

8.513.58.5181.57.55043.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ابراهيم طاهر ابراهيم شعبان الصعيدى4721

991020413.55254.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ابراهيم محمد ابراهيم توفيق توفيق4722

31.52413.5279.517.5105.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ابراهيم محمد حسين السعيد4723

17.5161225.5318.57476إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد جمال رمضان رمضان محمد الكندوز4724

5.515122431559.57.55إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد حسن ابراهيم مختار4725

312817.528.512201176.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد حمدى محمد ابراهيم شحاته4726

28.5251526.511201066.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد رمضان عبد الحميد ابراهيم سالم4727

23.52516.525.58.5209939إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد عادل علي عبد الفتاح على4728

2221.5122151981.557.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد عاطف على احمد نايل4729

35.5271929.52019.513188.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد محمد فارس يسن فارس4730

32.5271828.512.518118.559إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد محمد محمد كامل عبد الفتاح بدوى4731

202416.52951894.558إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022احمد محمود السيد محمد مصطفى4732

22231426.531688.557.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ادهم عثمان عبد الحميد احمد الحلو4733

16.519.59.522415.571.537.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسالم ابراهيم السيد عبد العزيز النجار4734

16.52513.523.581486.558.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسالم عبد الرحمن سيد عبد الفتاح عبد الحليم4735

13.5261220.55.51377.53.56إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسالم وليد شوقى سيد احمد4736

14179.5221.512.56445إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022السيد ابراهيم السيد محمد حسنين ناصر4737

30.5201322.54.51690.557إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022السيد صبرى السيد صابر احمد الصباغ4738

292013.521.56.518.590.56.56إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022السيد عبده السيد عبده المتولى4739

24191123.571984.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022السيد على السيد رمضان الكندوز4740

272013.523.56.51890.53.59إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022السيد محمد رجب عبده عطيه4741

3128192719.518.5124.54.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022السيد محمد محمد الشحات زين4742

222611.5221018.591.538إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022السيد محمود محمد علي على سرور4743

3025182717181174.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022العدوى عبده الشربينى الشربينى احمد4744

38.52819301919.5134.55.59إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022بالل سعد سعد عبد الهادى ربيع4745

35.527.519271919.51285.59.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022حازم االمام منصور االمام4746

302518261617.511558.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022حسام محمد منصور منصور االمام4747

20.51917.524.514.515964.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022خالد على محمد ابراهيم محمد فلفل4748

1317.51721.512.515.581.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022رضا صيام محمد صيام احمد على زهره4749
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66.56.510.581237.54.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022رياض كمال عبد النبى ابراهيم ابراهيم4750

33.52318.52818.517121.568.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022زياد محمد محمد عبد العزيز الرفاعى4751

38282029.51920134.569إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سامى خالد عبد الغنى عبده عبد الغنى الصريف4752

38.529202919.51913668إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سعد فكري سعد الدين ابراهيم4753

19.521.51923.5141697.565إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سعد محمد سعد محمد محمد فلفل4754

33.527.51926.516.515.512367إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عاطف عادل عبد العال ابراهيم عبد العال4755

21.52014.516.51012.582.566.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبد الحميد محمد عبد الحميد على القناوى شريف4756

26.52318.526.51618.5110.567.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبد الرحمن ابراهيم محمد محمد على القبطان4757

362618.528.51818.512759إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبد الرحمن السيد السيد راشد العدوى4758

202315.515101683.568إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبد الرحمن فوزي محمد الزكي عبد العال4759

262519.523.5171711168.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبد الرحمن ماهر رجب ابراهيم الفيومى4760

38.530203018.51713778إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبد هللا عزت عبد المحسن عبد هللا هالل4761

192214.5231216.590.567.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبد هللا محمد فراج محمد فايد4762

35.53020301720132.588.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبده ابراهيم محمد عبده رمضان4763

316.54.5104163855.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عبده سعد حجازى رزق غنيم4764

2024.51624.514.51799.578إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022على اسالم محمد محمد  رجب4765

5.522.58.513.5214.55253.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022علي انور محمود احمد نايل4766

14209205.51468.555.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022على مصطفى مصطفى على على جبه4767

1024141713137856.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عمار عبده عبد الحميد محمد ابو عيطة4768

172612.52217.5149568إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عمار وائل حسين سالمه محمد ربيع4769

30.53019291819126.579إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عمر بالل عمر على الزهيرى4770

15.525513.513.516.572.559إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فارس عبد الناصر الكناني احمد الكناني4771

2.51913.516.515.512.56757.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فارس علي عطيه عبده عطيه فايد4772

1516.514.518.5151679.558إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فارس محمد ابراهيم عبد الحميد عبد الحميد4773

312719301918.512658.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فارس محمد السيد شحاته السعدنى4774

7.523152817.517.59158.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فارس محمد عبد المحسن عبد هللا هالل4775

1110.512.525.514.512.57458إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فارس محمد فاروق فولي4776

282515.528.5171911458.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فهد على على الشربينى ابراهيم4777

30.52817.528.518.51912359إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022كريم محمد السيد محمد رجب4778

282718.527.519.519.5120.559إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022كريم هيثم عبد الرؤف ابو الكمال محمد سويلم4779

282519291919.512058.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد ابراهيم محمد صبري عبد الباقي عز4780

5106.521.514185758إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد ابراهيم محمد محمد البكرى4781

13.516.59.520815.567.557إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد احمد محمد عبد الحميد العرابى4782

162717.52715.51910359إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد اسامه محمد عبده السيد ابراهيم4783

24.5211923.51413.510247إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد اشرف ابراهيم عبد القوى عبد الاله4784

25.52514.5231412.510257إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد الدسوقى عبد العزيز السيد عبد العزيز4785

272717.52517.51811458.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد السيد السيد فراج عبده محسن4786

18.5251626.515.515101.558.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد السيد العدوى رمضان شطا4787

1419.5624.511147558إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد السيد فتحى السعيد عبد الحى4788

10.5610.517.51211.556.558.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد رضا السيد محمود ابراهيم4789

29.5291725.516.517117.569.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد سامى فوده عمر ابو السعود4790

32.52819.529161812569إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد شعبان سعيد محمد عبد الفتاح عابد4791

22.516.518249.51790.568.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد عبده مهنى عبد النبى احمد4792

33.52820281818.5127.556إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد عزت حلمى العطار4793

342818.5261819124.559إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد عالء الدين محمد عبد الهادي اسماعيل عماره4794

2826192717.519.5117.569إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد ماجد محمد صالح الدين4795

20.52211.524.51414.592.557إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد محمد عبده ابراهيم فلفل4796

232514.525111098.547.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد محمد محمد على على شادى4797

Page 100



Term1

162716.52011.515.59168إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد محمود محمد المندوه عبد الباقى النجار4798

332920291919.513058إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد محمود مرزوق سالمه محمد ربيع4799

33.527202818.52012759إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد مصطفى عبد الجواد عامر عبد الجواد4800

322619.5271719121.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمد وائل فوزى محمد عمر الحلو4801

122215.520.59.514.579.564.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمود سامى محمود عبد الفتاح محمد بدوى4802

332819.528.517.518126.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمود سعد محمد عبد الحميد شاهين4803

35.52919291818130.568إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمود عبده محمد الشحات زين4804

12171210.5513.556.54.55إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمود محمد عبد اللطيف محمد اسماعيل4805

1117137.531351.546.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022محمود محمد محمد جالل عبد الحميد بركات4806

116.58.54112.5314.53.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مصطفى رياض مصطفى رياض عبد الحميد4807

3326.5172312.5201124.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مصطفى محمد مصطفى محمد الحلو4808

31.52818241319.5114.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022معاذ عبد الرزاق احمد مصباح احمد الكندوز4809

221879.54.519.56156.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هيثم الدسوقى على محمود شادى4810

35281925162012358.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022وليد ياسر سعد رمضان المتولى4811

241717.511.58197858.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ياسين السيد محمد السيد الزهيرى4812

34.528.51927.517.520127510إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022يحيى سمير عبد اللطيف على شومان4813

25271923.51519.5109.53.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022يوسف خالد السيد عثمان الشافعى4814

3427192416.519120.53.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022يوسف مخلص محمد عبده نبيه احمد4815

3527.52021.518191224.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسراء شاهين حسان عثمان شاهين4816

14251312.561570.543.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسماء احمد عبد العال شعبان محمد4817

32.5291926.51519.51224.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسماء احمد على بكر الصاوى4818

29.5271724.58.519106.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسماء ايمن عبد الاله محمد احمد4819

3126182516.517.5116.54.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اسماء طلعت فوزى حسن عطا4820

26.527.51624.51317107.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022االء جمال ابراهيم ابراهيم البسيوني4821

3327.5182713.519.511959.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022امل محمد محمد هالل شعبان4822

34.52819.5261819.512658.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022امنيه عالء محمد حامد ابو العنين4823

35.5292024.51919.51285.59إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اميرة محمد حسن عبد الفتاح شادى4824

363019.52517.519.51287.59إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اميره رشدى عبده عبده شومان4825

25.51116226.515.58152إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اميره مسعد سعد محمود ابراهيم4826

35.5151924.592010356.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022اميره محمد ابراهيم ابراهيم البسيوني4827

22.59.51723.54.5207773إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايمان السيد جبر محمد البيومي4828

3122.5192217.5201128.53.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايمان السيد محمود محمود البشندى4829

22.511182812.519.59252.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايمان خالد السيد السيد الخضرجي4830

3326.519.528.51620123.557إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايمان سامح نبيه نبيه احمد الصعيدى4831

185182610.519.577.555.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايمان نحمده انور الدسوقى الكندوز4832

31.525.51928.516.519.51216.55إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايمان يوسف رمضان ابراهيم ابراهيم4833

12.58.514254196471.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايه علي السيد الغالبان منصور دعيم4834

231718.5251417.597.54.52إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايه محمد احمد محمد عبد الهادى4835

000000000إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ايه مصطفى السيد مصطفى النجار4836

37.5302029.5202013774.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022بسملة محمد ابراهيم ابراهيم احمد4837

3622192817.520122.574.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022بسنت عادل محمود رياض عبد الهادى4838

183.51118.5420554.52إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022تسنيم هانى محمد محمد رجب4839

32.51920271818116.57.53.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022جميله عبده عبد الفتاح ابراهيم ابوعلى4840

10.52.5415317.53561.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022حنين حسن عبده القناوي ابو شريف4841

2315.517248.5198862.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022خلود محمد احمد زين الصعيدى4842

1910.516.521.571774.57.53إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022دنيا ابراهيم حسن ابراهيم احمد4843

241718.52414.517987.52إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022دنيا ياسر السيد وهبه محروس4844

26.515.518.523.514.51798.573.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022دينا ابراهيم توكل سالمه محمد4845
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269.517.522.5915.584.574.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022دينا محمد عبده السعيد النجار4846

30.529.51825.51619119.57.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022رحمه حسين سعيد محمد عبد الفتاح عابد4847

3127.517.525.51720118.566.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022رحمه محمد مصطفى البكرى4848

32.528.518261518.51205.56إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022رضوه العربى محمد فتحى الدسوقى الكندوز4849

272913.52716.5191137.56.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022رغد عبده محمد عبد الخالق سالمه4850

36.52919.52719.520131.587إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022رميساء محمد ابراهيم عبد الفتاح4851

3328625.515.52010869إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022روان الرفاعى السيد ابراهيم4852

17.521.54.52162070.567.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022روحيه المعداوى البيلى السيد شوشه4853

26.521.510.52415.519.5985.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ريم عثمان محمد عثمان صديق4854

34.53019.528.519.519.513268إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022زينب عادل حسن العرابي الصباغ4855

3327202819201275.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022زينب على عبد الحليم محمد السقا4856

30.526.512.52814.51911258إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022زينب محمود محمد فاروق السعيد4857

21.522.56241012845.56إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سارة ضاحى السيد على سالمة4858

2524.59.5251516.5995.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سارة عمرو عثمان ابوسليمان4859

292716.52514.5201125.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ساره خالد صبحى احمد على الصباغ4860

312716.523.517.519115.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ساره وليد يسرى السعيد الخضرجى4861

10.511.5323518535.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ساميه السيد فراج السيد العشرى4862

1418.5223717.564.55.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سحر ابراهيم سعد عبد الفتاح ابراهيم4863

14.515.53.52151559.54.57إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سلمى بدوى حسن ابراهيم احمد4864

30.52617.52717201185.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سلمى سالم رمضان عبده عوض شاهين4865

24259.52712.519.5985.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سماح عبد هللا على عمر منير4866

33291828.517.5201265.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سماح محمد ابراهيم خليل ابراهيم4867

5.5033.51.56.513.543إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022سناء عبده جابر السعيد عبد هللا4868

23.527.511.52415.518.510266.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شروق محمد عبد هللا محمد عبد هللا4869

2721.51416.510158957.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شروق مصطفى محمد الشحات مصطفى ابوزيد4870

3428.517.5261417.512078إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شهد ابراهيم السيد عبد الحميد سعيد4871

30.529162614.5181165.59إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شهد حماده عبد الهادى عبد الهادى4872

25.527.515.517417.589.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شهد عبد هللا عرفات عبد هللا الجزار4873

3522.517.526.517.519.511957إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شهد محمد رفعت الدسوقى  على داود4874

36.527.520241618.51245.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شيماء الرفاعى عبد العزيز طلبه محمد عابد4875

37272027.51820129.587إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022شيماء ياسر بدير السيد على ربيع4876

8.51781371653.554إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022صابرين السيد عبد الفتاح ابراهيم4877

1115.5913.5615.5556.55إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عزة ابراهيم رمضان رمضان الكندوز4878

17.522101961774.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022عزة عبد الحميد محمد لمعى عبد الحميد4879

3729192816.519129.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فاطمه السيد رمضان ابراهيم العشرى4880

37.5291827.5151912767.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فاطمه فكرى محمد السيد تميم4881

382918.529.519.517134.555.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022فرح ابراهيم محمد ابراهيم الفيومى4882

38292029.51920135.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مرفت احمد طلعت علي رمضان الصعيدي4883

37.52919281420127.558.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مرنا عصام شعبان يسن فارس4884

36291621.51219.5114.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مروه عبده منصور منصور االمام4885

1623.56143.513.56355إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مريم ابو الكمال رياض عبد الهادي4886

34.525.514.51711.5171034.54.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مريم الرفاعى محمد الصاوى السعدنى4887

28271723.511.5201074.54.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مريم السيد شوقى عبد الحميد العرابى4888

2722.512.518.510.516.59178إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مريم محمد الذكى ابراهيم شحاتيه4889

312414.523.513.517.5106.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مريم محمد محمد السيد الخضرجى4890

2611.511.512.510.5167268إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مريم مصباح ابراهيم ابراهيم الدميرى4891

34.5261826.5142011967.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مريم ناصر مصطفى حسن عبدربه4892

34.5191723.512.516.5106.567.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ملك حجازى حجازى رزق4893
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32.51116.51913189267إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ملك رضا ابراهيم الدسوقى السعيد4894

38.5302028.5202013788.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ملك يحيى المتولى كامل محمد عريضه4895

362918.526.515.519125.56.54.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022منة هللا حلمى عبد العال ابراهيم4896

2924.514.522.51419104.56.54.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022منه هللا رضا محمد حسن الحلو4897

36.529.5182214.519120.56.54.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022منه هللا محمد محمد حسن الشكعه4898

33.5281826.516.518122.568إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022منه هللا هانى السيد صديق عبد المقصود4899

30.523.516181217.510037.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022منى ذكى ابو الكمال زكى المرسى4900

251814.52111.520903.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مى احمد الشربينى الشربينى عبد الرازق4901

26.51718.520.511.519.5944.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022مى عطبه محمد ابو الكمال عطيه الحلو4902

000000000إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ميرنا تامر السيد بكر الصاوى4903

3318.517.521172010758.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ناديه ابراهيم صيام عطيه عابد4904

3222.51822.515.520110.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ندا احمد محمد صيام4905

31.522.5182215.520109.588إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ندا خالد عبد المحسن السيد سليمان4906

26.52217.5171419.59748إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ندا محسن ابراهيم ابراهيم محسن4907

22.516.518.520.511.518.589.548.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ندى الدسوقى على محمود شادى4908

34.52919.527.51420124.558.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ندى محمود عبده محمود محمد الطنانى4909

23221927.581799.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022نور محمد على عطيه فايد4910

65.57180836.545.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022نورا ابراهيم حسين السيد ابراهيم4911

33.528202816.517126510إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022نورهان حسن ابراهيم المكاوى ناصر4912

10.515.51724.55.513735.58إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022نيره عنتر عبد المحسن شحاته ابو النجاه4913

21.525.519.5267.517.510079إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022نيللى السيد محمد لبيب السيد4914

2927.519.52981611389.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هاجر الدسوقي محمود محمود جبه4915

3829.52029.5202013767.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هاجر العفيفى حسين العفيفى4916

000000000إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هاجر سعد عبد الهادى عبد الهادى4917

30271829161512069إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هاجر عثمان محمد عثمان حسن4918

13221526.56.513834.55.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هاجر فرج محمد البيلى  السيد4919

15.519.517258148545إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هبه يوسف محمد علي4920

319.51724.548684.54إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هدى ابراهيم عبد المعبود محمد ابراهيم4921

29.51121.52.5746.535إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هديه بدير الحسينى محمد شتا4922

26.525.518261014.510677إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022هويدا محمد رجب منصور منصور4923

24.51519261017.594.557.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022يارا عالء فوزى محمد عمر الحلو4924

29281926.51318115.586.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022يارا محمد عثمان الصاوى محمد4925

35.5262029.5181712979إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ياسمين السيد السيد عبد العزيز الكندوز4926

37291929.519.5181345.59.5إدارة غرب المنصورة  001نقيطه ع م  0022ياسمين محمو د محمد توفيق شتا4927

32.5292028.516.517.5126.569إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ابراهيم حماده محمد سالمه سراج4928

23.51719.5251018.5956.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ابراهيم محمد صبرى عبد الرازق4929

28.52820271715.5120.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احمد ابراهيم عبد الحميد محمد4930

33.53019.527.52020130.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احمد الزيادى احمد محمد احمد ربيع4931

30291927.519.5201256.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احمد رضا عبد البديع احمد النجار4932

3226182716.518.5119.55.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احمد سمير محمد محمد الحسانين4933

322418.525.512.519112.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احمد عادل السيد الالوندى محمد4934

38.53020301715.5135.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احمد محمد علي فرغلي علي4935

141810255157269إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احمد محمد فائق الشحات عطيه4936

353019282020132510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ادهم ماجد محمد محمد محمد عبد الرحمن العنانى4937

29.530192719.51812568.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسالم تامر حسنى ابراهيم ابراهيم4938

282618221515.51096.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسالم محمد احمد عبد العال العدل4939

14.52415.523913.5866.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسالم محمد محمود جمعه على4940

91816211110.5756.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اشرف عبد العزيز السعيد محمد عبد العزيز4941
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272918.52719.517.51216.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023الزيادى مصطفى الزيادى محمد عبد القوي4942

18.52416251314.596.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023السعيد جابر محمد السعيد سليمان4943

262819.5261617.5115.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023السيد ابراهيم السيد ابراهيم العباسي4944

24.525.518.52714.5171106.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023بالل احمد حسن عمر4945

32271826.51319.5116.559إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023حسن على شكر هللا محمد على4946

16211425.512.5188968.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023حمدى محمد رزق ربيع شوشه4947

262516.527.515.516110.579إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023خالد حسام محمد محمد4948

142015.525.5516.5804.59.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023زياد السعيد عبد الغنى السعيد عثمان4949

35.5302029.51819.51334.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023زياد حسن سعد سند المتولي4950

3628.519.5271719128710إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023سامح ثروت حسين عبد الهادى ربيع4951

36.5281829.518191306.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023سعد احمد سعد السيد رمضان4952

2114621.591771.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023سعد رفيق عرفات عبد الرازق4953

7139.522.511.51063.55.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023سعيد عبد الفتاح على عبد الفتاح عبد الحميد4954

26.525.516.52715.517.51116.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023طارق شريف لمعى السيد جمعه4955

16.52213.528.51316.593.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عاطف سامح مفيد محمد عبد السالم4956

24.5191328.5817936.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عبد الرحمن على عبد الرؤوف على علي4957

316.510.521.5812.559.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عبد الفتاح على محمد على عبد المجيد4958

3622172816.517.5119.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عبد هللا احمد محمود عوضين سرحان4959

37.52717.52818.520128.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عبد هللا اشرف عاطف عبد الفتاح المرسى النجار4960

21.520.514.525.515.515.597.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023على ابو الدهب احمد محمد عمار4961

272314.525.514191046.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023على عبد العظيم على عبد العظيم عبد الفتاح4962

35.529.5202719.520131.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023على محمد علي حمزه الشوربجى4963

36.52819.527.518.5191306.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عمر عبد العزيز ابو المعاطى عبد العزيز محمد شاهين4964

2621.513.526.51419101.56.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عيد محمد عيد بركات4965

31.525182714.5191166.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023فارس احمد محمدين عبد المجيد4966

30.527.5142713.520112.56.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023فارس محمد احمد فتح هللا محمد النجار4967

14.520.51425.510.512.5856.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023فتحى حسن فتحى حسن موسى4968

2017.515.523.5915.585.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023فهد السعيد فتحى الصديق فايد4969

15221628912.5906.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023كريم الزيادى عبد الحميد محمد معاني4970

2025.516.525.51012.597.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023كريم طارق حلمى فؤاد حسن4971

3628.5202918.517.51326.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد احمد محمد سعيد محمد4972

10.517.512184.516.562.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد اسماعيل محمد الصاوى السعدني4973

37.529.5202919201357.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد ربيع رزق ربيع شوشه4974

3627202919.517.5131.57.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد طاهر عبد الصمد عبد المعطى حسنين4975

34.5282028.517151287.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد على حلمى فؤاد حسن4976

16.52217271318.595.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد عماد ابراهيم محمد البهلول4977

3325.518.52813.518.5118.56.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد مجدى محمد محمد محمود ربيع4978

34.527.51925.51518121.56.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد محسن محمد احمد السيد سرحان4979

3226.51826.514141176.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد محسن محمد على عبد المجيد4980

28.527.516.5241411110.56.54إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد محمود صالح مرشدى صالح4981

3728.51827.515.515.5126.57.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد محمود على الحسانين البدار4982

33.527.51727.512.516.51187.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمد محمود على عرفه الشيخ4983

32.5281727.514201197.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمود احمد توفيق محمد الدسوقي4984

25.5261726.511.519106.56.56إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمود عبد العزيز محمد عبد العزيز مصطفي4985

2017.511.524.581881.57.54.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمود عماد محمد محمد المرسي4986

29251626.511.518.51087.56.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمود محمد ابو العباس السعيد4987

2726.5152411.518.51046.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023محمود محمد السيد عبد العظيم4988

26271525122010577إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مسعد عبد الرحمن محمود عبد المنعم احمد سرحان4989
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2923.51722.59.516.5101.587.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مصطفى عبد الهادى مصطفى البسيونى محمد4990

2521.515.5196.51387.567إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مهد ابراهيم عبد الغنى سيد احمد4991

ازي4992 29.525.5192412.517110.57.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023وليد رضا محمد سعيد االزم

282618.522.512191076.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023يوسف عماد السيد محمد البياع4993

23.52617238.517984.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023احالم رضا الرفاعى السيد احمد4994

23.525.51622.51014.597.56.55إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسراء ابراهيم ابراهيم محمد سليمان الشحات4995

2525.517.521.58.515.5985.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسماء احمد قاصد عبد القوى احمد4996

000000000إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسماء حسن ابراهيم محمد حسن4997

21.52414.522.5914.591.55.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسماء رضا السيد عبد القوى احمد4998

26.526.51824918.510468.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اسماء محمد محمد السيد عبد الوهاب4999

25.523.51524121910068.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023امال اسامه ابوسليمان ابوسليمان علي5000

23261619.59.518944.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023امانى محمد محمود شعبان5001

21.525.515.5218.5179247.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023امانى هانى محمد محمد5002

201815207148036إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023امنيه كامل زكريا بكر على زهران5003

26.52419.519.511.5161013.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023امنيه ياسر عرفات عبد الرازق محمد5004

29.529.5192716.518.5121.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023انوار هانى عبد المنعم عبد الرازق يونس5005

37.527.52027.51818.5130.553.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ايات سعد ابراهيم حسين سرحان5006

222116149.51782.537.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ايات محمد ناجح السيد بكر5007

323016.528.51618.51234.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023اية عبد الخالق سالمة محمد علي الشحات5008

31.5261928.51616.51213.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ايمان السيد محمد محمد عبد الرازق5009

3628.52028.519.518.5132.549.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ايمان محمد مصطفى محمد السيد5010

28.52917.527.519.5191223.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ايه عبد الحى السيد محمد السواح5011

34.52718.52719181263.59.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ايه محمد رفعت محمد الباز5012

30.52718.52918.518123.53.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ايه محمود السيد محمد محمود ربيع5013

33271827.519.5181253.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023بسمله ابراهيم البسيونى ربيع احمد5014

332918.528.518.516.5127.549إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023بسمله ابراهيم شعبان السيد عبد الجواد5015

30.52315231417.5105.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023بسمله اشرف على على علي السكري5016

34.528.51926.518.515.51273.56إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023بسنت السعيد احمد محمدعلى سيد احمد5017

20.520162610.517933.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023جنة مصطفى السيد محمد جاد5018

28251828.51416113.549إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023حنين الشحات الغريب الشحات عبده5019

34.5302027.5191513149إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023حنين محمود عبد العظيم حسن محمد السواح5020

31.529.5162818181234.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023دنيا حاتم كامل اسماعيل رضوان5021

3529.51829.51715.512948.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023رحمه الدسوقى على على الشحات5022

32.5291629.518.515.5125.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023رحمه سامى عطيه محمد معاني5023

23.519519813.574.53.56إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023رحمه محمد صالح عبد العظيم5024

3729.519.526.518.515.51313.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023رقيه السيد عبد الدايم السعيد عثمان5025

37.5282029.52016.51355.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023رقيه محمد سمير عبد الحميد حسنين5026

272818.52918.518.5121410إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023رنا السيد محمد السيد علي جنيدي5027

312819.528.518.518.5125.5410إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023روان على محمد على محمد المرسي5028

323019.52918.518.512949.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023روان عمر حسين عبد الهادى ربيع5029

22.518182018.517.59749.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023روميساء محمد رياض حسن السيد5030

3429202919.517.5131.54.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ريم بالل محمد عبده عبد اللطيف5031

352920292018.5133410إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ريهام محمد عبد المنعم سليمان درويش5032

33.529.520292013.5132310إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023زينب العراقى خليل العراقى احمد5033

23.52619.525.516.516.511139.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ساميه سعد محمد محمد العشماوى5034

2623.519.519.51518.5103.5410إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023سلمى هشام ابو السعود سعيد عبد مناف5035

39302029.52019138.5410إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023سهيله الباز راضى محمد الباز5036

3930203020191394.510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023سهيله الحسين الغريب الشحات عبده5037
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34262028.52018128.5310إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023شهد السيد الحسينى عبد الهادى البسيوني5038

23.526.51821.51515.5104.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023شهد شعبان ابراهيم محمد السيد5039

14.52113.519.510.5157939.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023صباح احمد عادل ابراهيم محمد5040

122413.520.5121482310إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023عائشة محمود محمد عبد الغنى شاهين5041

3229.52028.519.519.5129.5310إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023فاطمه الزهراء عبد المطلب سالمه محمد على الشحات5042

35292028.51918.5131.5510إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023فرح محمد المرسى الشحات المرسي5043

22.517.51416.510.51681310إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ليلى عبد العال عبد الرحمن عبد العال السيد5044

2722.518.520.51818106.539.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مريم عبد الغنى محمد عبد الغنى شاهين5045

19.56.512.52281668.53.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مريم محمد ابراهيم محمد فضل5046

24181925.5918.595.53.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مريم محمد على محمد عبد المجيد5047

33.5292029.51919131410إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مريم محمد موسى محمد فضل5048

171413.5229.518763.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مريم منصور الشحات ابراهيم االمام5049

2514.51423916.585.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023مريم ياسين جاد محمد عبد الخالق5050

22.512.511.52262074.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023منه الـله محمد ابراهيم محمد الشحات5051

2725.51525.512.519105.55.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023منه بدوى رمضان حسن بدوى5052

32.52418.527.51320115.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023منه رضا محمد محمد محمود ربيع5053

3630202915.520130.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ندا ابراهيم احمد محمد مدكور5054

28.512.5922.572079.56.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ندا عماد السيد فراج ابراهيم5055

24.51611207.5197957.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023ندى محمد ابراهيم محمد فضل5056

3930203020201395.59إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023نورا اسامه ابراهيم الدسوقى حسن5057

ام االمام5058 27271725.51320109.55.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023نوران محمد محب االم

2517.518259.520955.58إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023نوره وليد المتولى المتولى عبوره5059

25191625.5101995.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023نورهان وليد شعبان محمد علي5060

231617.5269.520925.57.5إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023هاجر سامى احمد محمد السيد طه5061

2618.51223.5919.5895.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023هاجر محمد حسن محمود ابو النجا5062

2821152614201045.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023هاجر محمود عبد الغنى سيد احمد حطب5063

342919.52717.5201275.57إدارة غرب المنصورة  001الحواوشة ع  0023هبه عبد السالم محمد المرسى5064

3.541420.5814.5505.54إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ابراهيم جاد السيد عبد العظيم5065

32.524.51826.51819119.585.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ابراهيم سامى ابراهيم عثمان حماد5066

24.514.52022.5151796.57.54.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد اشرف احمد علي التهامى5067

22.512.5192214.52090.56.54إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد السعيد احمد العربى السعيد العايدى5068

15918209.51571.56.54إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد السيد المتولي السيد حسن الصباحى5069

7914.522.58.51661.56.53.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد السيد سند زهران السيد5070

44.59.518.53.510.54073إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد السيد مفلح ابراهيم5071

196.518.521.51015.575.554.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد حادى ابراهيم محمد حادى5072

5.53.516272.51454.574إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد حسين على على احمد5073

25.51120259.516.59174.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد حميده المتولي عبد السالم المتولى5074

30122027.513.51710378إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد عادل صالح احمد احمد5075

107.519.524.59.517715.56إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد عبد هللا عبد الحميد محمد ابراهيم5076

20.513.519.5281519.596.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد عزت محمد حسن كامل حسن5077

33212028.516.5201196.58.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد عماره محمود محمود مصطفى5078

16.56.512.522.51415.5724.55.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد فرحات عبد اللطيف ابراهيم فرحات5079

273.518231314.584.56.54.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد محمد السيد عطيه عطيه رزق5080

24618.522151885.57.53.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد محمد شمس الدين احمد الجوهرى5081

19.552022131879.57.55.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد محمد عبد الرحيم الموافي ريج5082

3526.520292018130.569إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد محمود السيد احمد السيد حسانين5083

18.51218.523.514.518877.55.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد محمود عبد المقصود عبد الحميد سيداحمد5084

271017.525.515.51595.55.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد محمود محمد عبد اللطيف5085
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167.52020.5714715.55إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد محمود محمود السيد السيد عوض5086

2717.519.523.51720104.57.55إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024احمد وائل مشرف مصطفى مشرف5087

30.52419.523.517.52011588.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ادهم عيد على مدبولي5088

28141823.51518.598.555.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024اسالم محمد صالح عبد الحافظ ابراهيم5089

28.52017.52217.519.5105.55.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024البراء جمال فتحى محمد ابو الكمال5090

24.51213.51910187954إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024السيد طارق شعبان فهيم جاد الحق5091

279.5172212.5188855إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024السيد مجدى فتحى عبد الوهاب السيد5092

29.51516.52416.518101.556إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024جمال حمدى احمد عبد الرحمن محمد5093

26.51116.52316.51993.55.55إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حازم محمد حسين كامل محمود التهامى5094

32232025.518.519.511987إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حسام محمود شحاته ابراهيم شحاته5095

321717.5241619106.576إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حسن عبد الحميد حسن عبده حسن5096

251117.52414.518.5925.55.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حسن محمود حسن احمد البسيونى5097

16.57.51419711.5645.55.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حسين مصباح محمد المتولى صالح5098

8715.5186.5145586إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حسين معوض حسين عبد الوهاب الشاذلى5099

36.529.52030201913689إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حمدى حامد حمدى احمد على االلفى5100

2201717.512.512.56932.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024خالد فتوح ابو الفتوح صادق زوف5101

3526202619.519126.53.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024خالد مجدى محمود احمد االلفى5102

2114.516.523918845.55إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024زياد ايهاب حسين السيد رمضان5103

209.518.5231018814.55إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سعد احمد سعد السيد عبد الصمد5104

23.511.517.522.512.51787.535إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سعد حاتم سعد الموافى ابراهيم5105

21817.521101477.525إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شادى ابراهيم عبد الشافى محمد سالمه5106

311418241618.51033.56إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شادى مصطفى كامل عبد العليم العايدى5107

29.517.51723.516.51910455.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شوقى على شوقى على احمد5108

29.51716161218.590.54.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024طارق يحيى زكريا احمد السيد الشوربجى5109

38.52518.527.514.519.51245.57.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عادل صالح حسين حسين فضل5110

18.5171218.59.517.575.545إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عادل عالء الدين عبد السالم محمد التهامى5111

3527.5182617.518.512467.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عادل محمود فوزى عبد العليم محمد5112

34.523.51819.59.518.51054.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد الرحمن بسام طلعت رجب المرسى5113

372718.526.52019.51294.59إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد الرحمن على على جمعه المليجى5114

392317.522.51919.51214.58.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد الرحمن على عوضين على حسن5115

27.5138.512.5914.570.54.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد هللا صادق طلعت صادق5116

38291928.51719131.567إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد هللا يحيى عطيه جاد جالله5117

2118610.510.513.56649إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم السيد ابراهيم5118

21207.512.51415.57558.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد الرازق صابر عبد الرازق عبد الرازق التهامى5119

171878.59.5126037.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عبد الرحمن حسن محمد فهمى محمد حسن5120

168.59.54.58.5124736إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عزت ايمن عزت نصرشتا5121

26.51715.5161418.58947إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024علي ابراهيم عمارة محمود الديب5122

342418.526.517.519.5120.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024على نصر محمد حسن العدل5123

34.5221922.51619.511457.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عمر علي عبد الرازق محمد علي5124

27.525171816.517.51044.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024فارس حلمى حلمى السعيد حسن5125

24.5191611111681.548.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024كريم رضا الشحات على المتولى الجعيدى5126

31.52114.51513.518.595.548.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024كريم رضا عبد الفتاح عبد السالم الجندى5127

26.516.514.5181715.592.54.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024كريم شوقى العربى حسين حسن5128

22.5117.57.5129.560.546إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024لطفى حسين لطفى احمد حسن5129

21.5147.58.57.5125938.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مازن محمد البسيونى على البسيونى5130

37.52318.524.513.517.51174.58.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مازن محمد جمال راضى جمعه5131

118.5121471052.52.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ماهر ايمن ماهر كامل محمود التهامى5132

197.5121981165.547.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد ابراهيم عبد الرازق حسن عثمان5133
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2712.51120.51013813.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد احمد عبد المحسن عبد الهادى طعيمه5134

32.51716.5239.519.598.54.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد االمام عيسى كشك5135

392919.5301919136.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد السعيد حسن ابراهيم السعيد5136

76.510.591113435.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد السيد عبد الرازق على محمد سيد احمد5137

3517.51620.51019.5994.57.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد ايمن احمد اسماعيل عابدين5138

20.56.51419812.56845.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد ثروت ماهر ابراهيم فليفل5139

30.51615219.515.5924.55.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد حسام الدين ابراهيم ابراهيم كشك5140

199.512.518.56.514.5664.56.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد حسن محمد حسين حسن اسماعيل5141

3529.518.52818191294.510إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد حلمى محمد مصطفى محمد سيداحمد5142

38.527192818.517.51313.59إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد ربيع راضى جمعه المليجى5143

10.568.515415444.58.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد رمضان رمضان عبد الحميد الجعيدى5144

32.516.51522.58.519.5954.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد عبد العال جمعه عبد العال5145

37.528192919.519.513378.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد على غانم على المتولى5146

38262028.519.519.51323.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد غالب حلمى محمد ابراهيم5147

2913.515.524718893.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد فتحى غازى عبد الحميد حسن5148

2516.515.518715823.57.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد محمود محمد خليل عبد المعطى5149

32.5291726.5171912278إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد نصر نصر عبد الحميد فرحات5150

22.5161418.5717.57858إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد هالل رمضان احمد على5151

21.51514.5197.51677.567.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد ياسر محمد احمد منصور5152

1922.517.5241718.510035إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمد يوسف نصر ابراهيم الشوربجى5153

29251927.51717117.565إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمود اشرف عبد العظيم فتوح البريرى5154

19.5271822.512169944.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمود الخطيب محمد بدير احمد حموده5155

2724.5182516.51611145إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمود السيد طلعت السيد ابراهيم5156

26.5221723.517.513.5106.554.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمود حسين محمد محمد عبد الوهاب5157

2622.518.5221913.510874.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمود عبد الهادي سليمان عبد الهادى سليمان5158

29.521.52021.51715.5109.576إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمود فتحى محمود محمود مصطفى5159

س عبد الغفار جعفر5160 2611.516.517.516.5178844إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024محمود مصطفى ادري

1113152015.51674.542.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مصطفى الهامى السيد على وهبه5161

1113.515161312.568.553إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مصطفي محمود مصطفى فتوح حسن5162

3729202919.519134.576إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024وائل عبد الناصر حسين احمد محمد العايدى5163

1210151713166744.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024وسام احمد السيد احمد العطار5164

37.53020302019137.577.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024يوسف احمد صبرى احمد المتولى5165

3224.51829.5161712065.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024يوسف ايمن ماهر كامل محمود التهامى5166

35292029201913374.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024يوسف حمدينو محمد ابراهيم رميح5167

2320202315.514.5101.543.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024يوسف سعيد عبد الغنى عبد الرازق عبد الغنى5168

6.51310.516.511.5195845.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024يوسف شوقى احمد السيد ابراهيم5169

23251722.517.51910546إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024يوسف عبد المنعم يوسف نصر ابراهيم5170

3829.5203019.51913757إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024اسراء ايمن ابوسليمان ابوسليمان علي5171

33.527.518.5271719123.557.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024اسماء خالد محمد ابراهيم على الخولى5172

36282028.519.51913269إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024اسماء محمد حسين المتولى جبر5173

26.51712.52312189154إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024اسماء معوض احمد السيد حسن5174

34.52818.52818.518.5127.567.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امانى ابراهيم ممدوح ابراهيم السيد اسماعيل5175

35291826.514.515.512369.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امانى عبد الرحيم محمد عبد الحميد عيد5176

34.527.518261516.512169.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امل اشرف راضى عبد الحميد حسن5177

15.5156188.5136347.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امل وائل نصر حسن المير5178

36.529.51527.518.51812769.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امنيه الموافى محمد عبد العليم محمد5179

23.519.59.516.59157855.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امنيه عبد الفتاح صالح عبد المنعم محمد سالم5180

31.5271626.517.518.5118.5710إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024اموره ابراهيم محمد عباس احمد5181
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33.52917.527.51919.5126.5610إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024اميره محمد الموافى فتوح على الزعترى5182

26216.520.581582510إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امينه السيد فتحي محمد ابراهيم5183

35.526.5192216.520119.5710إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024امينه شريف محمد جمعه محمد5184

3829.519.5302017137610إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ايه السيد صالح احمد احمد5185

2925.518.5231316.510979.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ايه سامى ابراهيم على الخولى5186

30261527.515.51411468.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ايه عبد الفتاح على محمد احمد جبر5187

252511.52716.512.510569إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ايه عبد اللطيف فايق عبد اللطيف ابو العنين5188

2012.5813.510.513.564.567إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ايه محمد فايد السيد رزق5189

34.527.515.527.51517.5120610إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024بسملة احمد بدر احمد سالم5190

36.526.515291618123510إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024بسملة محمد ممدوح انور جاد غزى5191

37.530193019.518.5136610إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024بسمله امين عزالرجال حسن ميدان5192

37.5301929.51918135610إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024تسنيم عبد الناصر حسين احمد محمد العايدى5193

36291927.51919130.5610إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024جهاد صالح عبد اللطيف صالح5194

27.515.5161613178869.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024جيهان ايمن راضى عبد الحميد حسن5195

20159.513.511136979.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024جيهان عزمى المتولى عبد السالم المتولى5196

000000000إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حسناء محمد عباس احمد شاهين5197

371514.521.511159967.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حنان خالد عيد عبد النبى محمد5198

372717.51810.518.511067.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حنين ايمن عرفه محمد خيرهللا5199

342015.5209.517.59969إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024حنين محمد ابراهيم نصر ابراهيم الشوربجى5200

30714.518618.575.595.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024خلود خالد محمد المرسى عبد هللا5201

000000000إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024خلود وائل صبحى زيدان على زيدان5202

35.5101217.55.51780.585إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024دعاء السيد عبد البديع محمد عبد الفتاح5203

392918.529.519.520135.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024دعاء رضا محمد العربى محمد محجوب5204

3920.517.52114171127.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024دعاء على على عبد الحليم حموده5205

38.52919.53019.520136.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024دنيا السادات محمد عبد السالم محمود المير5206

35.519182412.5181097.56.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024دنيا عالء راضى عبد الحميد حسن5207

35.51912.523.51418104.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024دينا محمد عبد الفتاح الشنهاب5208

36.524.519241115.51155.56.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024رباب نحمده العجمى محمد خضر5209

3822162112181095.56إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024رحاب الشحات محمد محمد ميدان5210

3620.516.52210.518105.57.56إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024رحمه عرفات الموافى غزى المرسى5211

362019.522.511.518109.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024رنا وحيد شفيق السيد الشوربجى5212

352216.520.59.519103.57.56إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024روان عزت ابراهيم على الخولي5213

2796.5141.511.55875إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ريم رضا محمد عبد الحميد سيد احمد5214

3929.52027.519.520135.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ريم عماد ابراهيم المتولى جبر5215

3819.518201218.5107.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024زينب صبرى سعد عبد المجيد5216

3929.5203019.5181385.510إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ساره حسين محمد احمد الالوندى5217

000000000إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ساره عاطف حسن فتوح حسن محمد5218

3222.52022.514.518111.578.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سحر ماهر محمد الباز محمد5219

31.52519.521.517.51811586إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سماء السيد اسماعيل رمضان اسماعيل5220

25131518.57.5187954.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سماح محمود االمام عيسى كشك5221

26.5241822.5101810176إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سميحه رضا العشرى رمضان خميس5222

3028.520221118111.557.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سميه على صابر على عطيه رزق5223

3023.51922.510.518105.558.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024سميه محمود سمير عوض السيد غزى5224

36301929.518.52013399إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شروق الموافى السيد الموافى السيد5225

28.5913.5215.517.577.575.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شروق عنتر عبد الحميد بدوى قابيل5226

2829.518.522.51418112.57.55إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شروق عيد محمد عبد العال شلبى5227

29.528.518.52214.51811378إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شرين احمد محمد محمد علي البدرى5228

3027.518.52215.518113.578.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شهد ابراهيم كمال عبد القادر ابو العنين5229
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2816.52021.5620925.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شهد صالح يحيى عبد المنعم احمد5230

36.53019.526.517.52013089.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024شيماء حسن حموده حسن محمد عثمان5231

26.5111817817.580.55.56إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ضحى حاتم سعد الموافى5232

2918.5182311.5131007.54إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عائشه صابر محمود احمد على5233

2712.518.5235188677.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عائشه عبد السالم حسن عبد السالم المير5234

3021.5162513.5201067.56.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024عطيات عادل السعيد ابراهبم شحاته5235

31.526.5202516.520119.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024فرحه احمد فوزى احمد البهنساوى5236

28.518.52022.561895.58.56.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024كامليا محمد سعد السيد عبد العليم5237

37292029.52020135.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024لينه رضا عبد النبى عبد اللطيف جعفر5238

2819.516.52513.515.5102.57.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم احمد حسب سيد احمد حسب5239

292215.5251018101.58.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم اسالم نجاح عبد الكريم محمد سالم5240

3530202819.520132.598.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم السيد طلعت احمد احمد الشربينى5241

28.5216.520.54.520817.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم حسن المهدى محمد حسن5242

3827192918.520131.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم سعد سعد السيد الغباشي5243

3828.519.527.51920132.589.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم شريف محمد المتولى عبد الواحد5244

37.529.5192517.520128.579.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم محمد ابو خليل عطيه رزق5245

3628192618.520127.589إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم محمد محمود عبد القادر فضل5246

20.57.51311.55.518.5587.54إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم موحى عبد اللطيف موحى عبد اللطيف غزى5247

3829.520302020137.5810إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مريم وليد يحى عبد المنعم احمد الجوهرى5248

36232018.515.5201137.59إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مالك هانى فتحى محمد ابراهيم نجم5249

4029.520302020139.599.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منار رضا الموافي فتوح علي5250

3311.551814.520825.59إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منار رضا عبد الحميد محمد ابراهيم نجم5251

37281820.516.5171206.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منال عادل السعيد ابراهبم شحاته5252

31259.522.5151810379.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منه اشرف محمد حسن مصطفى شلبى5253

35.5291724.519201255.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منه اكرم عبد العال عبد الرازق مصباح5254

3523.511.51816.520104.579.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منه هللا ابو الفتوح حسن فتوح حسن5255

34.526.5121715.520105.569إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منه هللا اشرف محمود محمود التهامى5256

37.52815.528.519.5201295.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منه هللا السيد حسين محمد محمد عمر5257

31281525.511.52011179.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منه عادل العربي حسين حسن5258

25885.54.5195186.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منه محمد عبد الفتاح المنسى5259

37.52918.528.52020133.5710إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منى السيد محمد فهمى محمد5260

393019.52919.520137710إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024منى محمود محمد عبد العليم محمد ابراهيم5261

39.53020292020138.56.57إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024مها محمود محمد عبد العليم محمد ابراهيم5262

33.5271828.520201276.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024نادين محمد سعد السيد عبد الصمد5263

24.5137206.516714.59.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ناريمان رضا العربى محمد الوكيل5264

37.52620302017.5133.57.510إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024نجالء ماهر احمد غانم محمد المير5265

203.5516.5113.5466.57.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ندى زغلول سيداحمد حسب سيداحمد5266

2922.51218.512.51594.579.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ندى وائل ابو الفتوح عبد الرازق عبد الرازق5267

2720.56.516.591679.568إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024نرمين امين سمير الشافعي عيد5268

28.527.518.52318.518.51167.59إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024نسمه وائل عزت نصر شتا5269

24106.5161216.568.56.58إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024نوران ابراهيم جاد عطيه جاد جالله5270

302011.518.513.517.593.569.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024نورهان السيد عبد اللطيف ابراهيم فرحات5271

352018.525.51919118910إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024هاله حسين احمد حسين البسطويسى5272

33.528.518.527.5202012879إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024هاله عبد الهادى على عبد القادر فضل5273

236.55.516.5101561.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024هدى عزت الموافى السيد الزعترى5274

24.514.512.516.513.519.581.545إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024ورده سالم عبد الرازق عبد الغنى5275

27.51414.52215.518.593.598.5إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024وفاء شريف محمد احمد المنياوى5276

29.527152114.5201077.59إدارة غرب المنصورة  001سلكا ع  0024وفاء ياسر محمد محمد شلبى5277
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2419.516.5241812.510249.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ابراهيم السيد المتولى المتولى سلطان5278

3530183020171335.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ابراهيم محمد حمدان محمد الزكى العوامى5279

32.524.516.52817.519.511948.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ابراهيم محمود احمد فهمي عوضين الشبكى5280

352718.528.52019.51293.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد احمد مصطفى سالمه النجار5281

34291827.52019.5128.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد السعيد محمد رشاد سعفان5282

33.52717271918123.53.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد السيد خيرى الزكى العوامى5283

30.52413.527.512.518.51084.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد السيد رجب عبد المعطى احمد5284

27161328.512.514.59749إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد السيد علي محمد علي فرج5285

27.52216.527.518.5201123.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد ايمن سمير فتوح السماحي ابوريه5286

2422.5132610.516.59638.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد ايمن صالح محمود سعد5287

810.510.521.511.517621.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد ايهاب علي المصري محمد عطوان5288

3527.51927.518201276.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد جمعه عبده محمد داود5289

34.5281928.519201293.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد خالد السيد القناوي ابراهيم5290

30.522.5172818201163.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد خطاب بيبرس السيد صيام5291

24.5221726.5161810638.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد رضا اسماعيل ابراهيم رخا5292

23.51916271616101.539إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد عبده محمود المرسى السعيد5293

20.52216.52315.51497.549إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد فتحي فتحي السيد الورش5294

28211726.515.52010858.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد مجدى حسن ابو الحمد الموجى5295

292116251716.510877.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد محرم محمد محمد فصل5296

11.518.5122314.51579.53.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد محمد ابراهيم خضير5297

30261625.51720114.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد محمد حسين عبد السميع عطيه5298

6.545215.511423.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد محمد عبد الفتاح محمود محمد5299

32.521171917.5191073.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد محمد عزالرجال عزالرجال النقيطى5300

37.52920281919133.55.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد محمود ابراهيم عوض مصطفى طه5301

262516161513986.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد محمود محمد احمد شطا5302

322416.51917.51610959إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد مسعد السيد توفيق صيام5303

31.526.519.522.518.513.5118.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد مسعد خيري الشحات حسن5304

2319.51817.51714.59558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد مصطفى محمد سالمه عوض5305

17231816.5161690.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد وليد احمد امام البشالوى5306

3630202819.519133.56.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احمد يسري عبد الحافظ عبد الحافظ5307

38.529202918.51913569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ادهم احمد بشير المتولى احمد5308

36.5292028.51818.51325.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ادهم محمد ابو الحسن محمد5309

13.519.517.518149.582.569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسامة محمد احمد سيد الشريف5310

35.528028.516.50108.509إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم ابراهيم محمد محمد على5311

19.5201412.51316794.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم الدسوقى الدسوقى عبد الحليم عبد الحافظ5312

13261813.514.516.5854.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم السيد المغاورى المحمدى السيد5313

30251919171711059إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم حماده عبد هللا علم الدين5314

322618211918.511659.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم حماده على مصطفى مصطفى5315

30.5261923.519171185.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم محسن عبد الرحيم احمد العوضين5316

1411141215.51566.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم محمد عبد الموجود السيد5317

3427.519.52918181285.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسالم محمد محمود على الغلبان5318

3321.518.52717.515.5117.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اشرف السادات محمد على طبله5319

33271927.51714.5123.55.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025الحسن محمد علي حسانين5320

10.51614.58911.5585.57إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد احمد السيد مصطفى يوسف5321

31271927.51118115.548إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد احمد محمد رشاد سعفان5322

18.5167152.517.55946إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد حسن السعيد الليسى جوهر5323

15.5179.5112145546إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد عبد الرحمن السيد عبد الرحمن الغازى5324

29.52018.528.51319.5109.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد عبد هللا محمد محمد حسن الموجى5325
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27.523152711.5181045.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد محروس احمد المتولي السيد موسى5326

1113.51018.5013.55355.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد محمد ابراهيم محمد صالح5327

11210.571.5153237إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025السيد محمود السيد طه محمود5328

34.524.5182613.518.5116.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امير ايهاب عبد السالم مصطفى مهادل5329

24.5198.512610.57057إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امير محمد محمد عبد الهادى الكنانى5330

27719.520.52.514.576.54.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمن محمد نزيه السنوسي احمد شحاته5331

2315.51923314.583.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسام ابراهيم الدسوقى ابراهيم5332

201613227137877إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بكار احمد الحسنين شعيب ابوحسن5333

7.516.54121.513.541.53.53إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025جابر ممتاز جابر عبد السالم محمد سعد5334

23.594.5132115245إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025جمعه المحمدى جمعه المحمدى السعيد5335

6.511.53.59.51.51132.534.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حاتم هشام سعد ابراهيم العفيفى5336

1113.58152.514.5505.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حازم باسم السيد محمد القليوبى5337

382719.5282.51311538.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حسن شريف حسن الشحات حسن5338

24.51318.524.54.517.58538إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حمدي محمد حمدى محمد على الرفاعى5339

2414.51821.5511832.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حمدى وليد مدين خليل محمد5340

2211.518.5223.513.577.526.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025خالد السيد محمد احمد شعبان شطا5341

28.513.519243.51688.536.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025خالد الشحات العجمى محمد راضى القناوى5342

28.514.59.524.58168577إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025خالد على البادى عبد العظيم الطوخى5343

172114.525151692.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رامى السيد المتولى على احمد5344

212319.527.517.519108.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد احمد عبد الحكيم السيد المرسى5345

26.52917.5261615.51155.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد باسم السيد عبد القادر المنداروى5346

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد طارق حيدر االحمد5347

420.57.527139725.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد مجدى محمد محمد احمد العشرى5348

23201527.515.51910179إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد محمد ابراهيم خليل حسن5349

23.52116.525.516.517.51037.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد محمد الشحات عبد العزيز ابراهيم5350

25.52215.527.518.518.5109710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد محمد المعداوي عبد الحميد خليل5351

222313.5221418.594.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زياد محمد محمود شعبان حسن5352

115.53137.512.5402.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زيد السيد محمد محمد عثمان الزقرد5353

2417.513.526.512.517.59447إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025سعد مصطفى مصطفى عبد الحميد ابوريه5354

201712.528.512.51390.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025سمير ابراهيم سمير مجاهد ابراهيم السيد5355

10.514.592311.5668.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025سيد جمال المتولي على احمد5356

1619.51122.513.51482.547.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025صالح هالل عبد الحميد حسن محمد الزقرد5357

222616.527.518.517.5110.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025طارق محمد البدوى محمود كشك5358

182016251817.5976.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025طلعت مصطفى طلعت هالل سالم صيام5359

282216.526.517.518110.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عاصم صالح سالم جمعان5360

17.520.514.523.51617.592510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن ابراهيم محمد الشربينى الشربينى5361

34.5281928.52017.5130610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن احمد محمد عبدة الحسينى5362

31.5281928.51916.512659إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن خالد بدير راشد العربى5363

29.53010.526.519.518.51164.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن سامح العيوطي عبد هللا السعيد5364

15.56424.512.51862.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن عادل السيد حلمي جادو5365

32291829.51819126.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن محمد بدوى عبد الحميد يوسف5366

13.51616241318.582.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن محمد علي علي علي العوامى5367

141611.525.511197878إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن محمد فرج محمد موسى5368

18.513.515.5268.519.58266.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن محمد محجوب محمد الحسانين5369

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن مسعد عبد المنصف الحسانين زايد5370

16.515.511.521.510197555إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحيم ابراهيم عبد الرحيم توفيق ايراهيم5371

8.5126.513.56.516.54742.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد العاطى محمود محمود محمود الغول5372

373019.526.518.519.5131.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد هللا احمد السعيد على على عرب5373
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23.51315.52310.51985.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد هللا خالد احمد محمدعبد المنعم الكاتب5374

23.520.51425.59.519.59349إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد هللا سامى سعيد محمد سعيد5375

24.523152711.518.51014.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد هللا عاطف عبد هللا صيام ابراهيم5376

2320.515.527.511.519.59859إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد هللا محمد عبد العاطى سالم5377

26.51713249.517.59037.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد الرحمن سامي سعيد محمد سعيد5378

23.51413.525919.58547إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عبد هللا محمد عبد هللا علي قدوس5379

2716.516.528.51216.5100.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عثمان ايهاب عثمان السيد السحراوى5380

18.5181528.5101990710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عز محمد عبد الوهاب عبد الغنى النجار5381

3.57.55.5136.514363.56إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025على السيد على عوض هللا صيام5382

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025على عبد الرحيم على عبد الرحيم5383

332718281919.512569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025على عبد الكريم على بخيت عبد الرحيم5384

3027.51729.518.519.5122.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025على محمود شحاته سيد احمد محمد5385

272516.528.5181911578.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عماد محمد عبد هللا صيام ابراهيم5386

19.51512.525.5161888.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمار حامد الشريف حامد الزقرد5387

35.5221826.515.515117.53.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمار طه محمد طه ابوريه5388

37.524182716.5191233.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمار عبد السالم السيد السيد على العفيفى5389

2725.5172616.5191123.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمار محمد العطافى محمد ابو مصطفى5390

3228.51626.519191223.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمر فاروق عبد الحميد محمد عبد المعطى5391

30281424181611449.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمر مجدي محمد ابراهيم صابر5392

29211323.515.5171024.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمرو خالد رمضان عباس المحمودى5393

31.525.5122616.519.5111.53.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عمرو محمد عبد المنعم عبد المقصود فرحات5394

28.519.5132716161043.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فارس خالد محمد عكاشه الساقه5395

32.525.5172817171206.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فارس محمد السيد مختار سلطان5396

34.525.517.5291917125.549.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فارس محمد الشحات قابيل فرج5397

32.527.518.524.516.519119.53.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فارس محمد جمعه مصطفى موسى5398

301913.520.514.514.597.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فارس محمد عوض على موسى5399

32.527.5162617.519.5119.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فارس يوسف رجب عبد المطلب الالوندى5400

29.521.51820.513.517.510348.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فرج السعيد محمد السعيد الغرباوى5401

28.52817.525.51718.5116.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025قناص صالح البدوي حسن عطيه5402

282918.52515.51911679.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025كريم السعيد عمر السعيد العواد5403

32.527.519.527.5162012349إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025كريم السيد يوسف ابو مندور يحى5404

35.528.518.527.5161912679.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025كريم امير عبد السالم عبد السالم مصطفى5405

352918.53015.518128610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025كريم عادل كمال عبد المهمين فايد5406

3428.515.527.51619121.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025كريم ماجد سعد رمضان5407

272616.525.5161911139.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025كريم محمد مصطفى اسماعيل البرهامى5408

36291629.519.51913069إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025كريم ياسر عبد الباقي احمد الديربى5409

3728.516291318123.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مؤمن محمد صالح جمعة5410

23.514.513.524815.583.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ماجد محمد عبد المجيد عبد المجيد الشافعى5411

3629173016.519128.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مازن محمد عثمان ابراهيم عبد الهادى5412

2012.59258.5197524إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مجدى حسام الدين مجدى محمد شبو5413

301518.5281419105.544إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مجدى محمد عبد الحكيم محمد علي فرج5414

312918.5301416.5122.558إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مجدى محمد فاروق انور5415

322517.529.5101911465إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محسن رضا محمد عبد المجيد عبد العزيز5416

32.527.516.52813.51811866.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد ابراهيم ابراهيم محمد الموجى5417

26.5107.523.514.5188237.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد احمد حمدى احمد5418

303018.53016.518.5125510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد احمد عطا هللا عطا هللا على محمود5419

20.523.514.53013.518.510255.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد احمد محمد احمد محرم5420

35291730171912859إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد احمد محمد جودت الشاعر5421
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33.5201227.516.518.5109.566إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد احمد محمد محمود داود5422

252312.5281318101.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد احمد منصور السيد السيد طه5423

33.52716.53017.519124.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد اسامه بكر سعد شعبان5424

372916281618.512677.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد اكرامى السيد مصطفى ابوشبانه5425

35.52817.529151912547.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد الدسوقى محمد الدسوقى السعيد المنسى5426

27.519.51726.513.51910467إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد السيد حسانين ابو الخير5427

30271530121911446إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد باسم نجاح محمد محمد الخولى5428

32.52312.53012.516.5110.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد بدير قاسم بدير قاسم5429

162013.52510.515.58554.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد تامر السعيد السعيدعثمان5430

62013.525.510197536إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد جمعة الصبري علي صيام5431

372817271918.512869.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد حسام محمد عبد الرحمن الشيخ5432

37.52920301818.5134.588إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد سامح محمد احمد فايد5433

32.52417.524.511.51811059إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد سامح محمود ابراهيم الشنهاب5434

30.52817.529.51719122.578إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد صبحى صبحى عبده الزقرد5435

38.52919.52919.519135.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد طلعت حسن محمد الخولى5436

373016.529.515.519128.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عادل محمد فكرى احمد سيد احمد5437

30.528.516.52917.518.512269إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عاطف السيد حلمي محمد جادو5438

1723.51628.59199439.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عبد السالم محمود عبد السالم حسين5439

25241725.5918.5100.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عبد القادر عبد الفتاح محمد جعفر5440

30.524.514.527.5101810777إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عبد هللا عوض عبد العاطى سالم5441

36.52919.529191913389.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عزيز السعيد عبد الرازق سعد5442

34.528.51829191712988.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عالء الدين مصطفى عوض مصطفى طه5443

272315.5245.5199566إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد علي المحمدى علي ابوعياد5444

27.516.51729121610289إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد عماد حمدي السعيد حسن عطيه5445

10.51411.523.51.586155إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد فرج منصور روبى على5446

31271628.510.517.511379إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محسن حسن على البادى5447

ا5448 2524.51628718100.537.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محسن عبد ربه المتولى ابو ري

32.526.51728.55.51811077إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محمد عبد الحكيم جمعه مرجان5449

3325.51928.57.518.5113.578.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محمود رجب محمد عاشور5450

41215.520.51.515.553.54.53إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محمود شبان مصطفى النجار5451

1424.51828.5217.58757إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محمود عبد هللا محمد رخا5452

16.522.517270.515.583.554إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محمود محمد ابراهيم الوصيف5453

171919.529.512.515.597.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد محمود محمد احمد عطوه5454

142517.526.5913.59238إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد مصطفى صالح محمود سعد5455

13.520.514.5301114.589.549إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد مصطفى طلعت هالل سالم صيام5456

16.518.515271011.58747.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد ممدوح محمد عبد المنعم اسماعيل5457

31.52719.529.51617.5123.549.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد ناجى السيد عبد الرحمن الشرقاوى5458

33.52919.5301918131510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد نصر ابراهيم مصطفى محمود5459

10128.514116.545.546.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد نعناع عوض احمد فرحات5460

342820301618.51286.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد هاني محمد احمد شطا5461

29.5251929.51318.511648.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد هيبت عبد الغني محمد ابو السيد5462

25.527.52030131911648إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد وائل ناجي عبد السالم زايد5463

25.523.517.52911.51810749.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد وليد محمد عبد الرازق عشماوى5464

33282029.517.519128410إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد وليد محمد عبد المطلب عبد العزيز5465

201513.525.511168558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمد ياسر الغريب السيد ابراهيم5466

28.52718.52711.518112.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود احمد عبد هللا ابراهيم على5467

31.5261927.51619.512059.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود السيد سعد عطيه ضبوش5468

3.514.51320.56.510584.55إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود السيد محمود حسين السيد النقيطى5469
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32.528202913.515.512348.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود بكر بكر محمد الموجى5470

9.57.51319110.5503.57إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود طارق صبرى عبد المقصود الصباغ5471

191516.526.57.51784.53.57إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود عباس انيس عباس المرسى5472

419.517.5267.517.574.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود علي عبد العزيز احمد علي5473

30282030121712049.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمد ابو الفتوح احمد النجار5474

27262029.511.517.511459.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمد السيد عبد الجواد الزقرد5475

1997142.515.551.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمد سمير عبد الجليل علم الدين5476

19.518.51823.591888.576إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمد عبد الرازق عبد العزيز حجازى5477

161719.5261617.594.556إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمد محمد خليل الشافعى5478

116.51018714.552.555إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمد محمود ابراهيم الغول5479

19.511.519.525.51017.5863.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمد محمود محمد احمد العشرى5480

1015.5152110.512.5722.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود محمود الدسوقى مصطفى مهادل5481

2822.516.52315.518105.547إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود مصطفى توفيق العجمى5482

1817.514.5211216.5834.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025محمود ياسر محمود عبد المجيد5483

292318.5271419111.548.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفى احمد عبد الفتاح عبد السميع الزقرد5484

3223.5182616.517.5116410إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفى احمد عبد المنعم محمد عبد المنعم الكنانى5485

2.5450.54.51116.52.53إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفي احمد محمود احمد الشاعر5486

22.524.518.517.512.51995.549إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفي السيد محمد محمد الطوخى5487

20.51415.520.5101980.546.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفى عبدة محمود احمد الديربى5488

26.52418241019102.548.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفى محمد الفرماوي محمد كشك5489

11.510.56.514.5312.5463.53.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفى محمد محمد عبد المطلب الالوندى5490

232217.5278.518984.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مصطفى محمود عباس ابراهيم الشنهاب5491

28.5261927.56.519107.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مهند احمد محمد عبد العظيم الطوخى5492

157.5122071961.546.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نصر محمد نصر احمد بدوى5493

دين رجب طه ابراهيم نور5494 32.525.518.525.515191175.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورال

2015.516.525.51218.589.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هشام حاتم وجيه المرسى سالم5495

19.5141927.512.51892.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هشام رضا السيد حسن فوزى5496

31.51017.52712169868.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025وديع تامر عبد العليم عوض هللا بدوى5497

27.52517.52711191087.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025وديع محمد حمدى السعيد5498

20.5261426121898.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025وليد احمد ابو الحسن محمد حسن5499

212413.522.57128856.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025وليد محمد الصديق عبد الحميد الشافعى5500

7.5144.514312.54358.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025وليد وليد مختار عبد اللطيف5501

37.52815.530518116410إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يحيى محمد ابراهيم محمود موسى5502

7.522814.57.513.559.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف احمد عبد الرؤف عبد الجواد5503

31.525.515291512.5116610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف الخضيرى ابوزيد حسن عفان5504

3221.5182916.516.511759إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف السيد رأفت السيد شلبى5505

2112.5142417.58.58948.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف السيد عبد هللا محمود ابو عموه5506

23.52115.527.511.5149979إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف ايمن عبد الحليم عبد السميع الزقرد5507

2523.514.524.51016.597.5410إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف تامر عوض مصطفى محمد البسيونى5508

20.5151027.59.513.582.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف رضا مصطفي احمد خضر5509

3226.516.52915.518119.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف سامح لبيب عبد رب النبى سعد5510

1516919.5410.563.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف شريف احمد لطفى على5511

30.5251626.5131811159.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز الشرقاوى5512

15.519.59.522.58.5475.547.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف محمد جميل محمد العجمى5513

342513271214.511159.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف محمد على الحسانين احمد ابو السيد5514

1617621.56.5116758.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف محمد محمد مصطفى الورشى5515

3119.5102781795.549.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يوسف نجاح محمد صالح الموجى5516

29.5181829.519.517114.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احالم ابراهيم عمر محمد ابو عمو5517
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39.529203019.516.513889إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025احالم على السيد على احمد ابو السيد5518

332617.51915.518.511169إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسراء السيد سعد السيدالغرباوى5519

3427.51823.518.517.5121.569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسراء عبد العظيم الذكى على الطوخى5520

34.5301928.518.518.5130.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسراء محمد البادى ابراهيم السيد5521

26.526.514.52316.51610758إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسراء وائل عامر المنسى عامر5522

29281523.515.516.511168.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسماء احمد بدير راشد العربى5523

3129.51724.51718.511968.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسماء احمد نشات عبد النبى رخا5524

32291519.514.51611069إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اسماء محمد سعد الدين محمد  السيد الدرداح5525

2919.516.52312.516100.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اكرام سعيد قاسم صالح محمد5526

34.525.517.518.5131810949إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025االء السيد السيد احمد الهنداوى5527

27.515.5151815.514.591.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025االء السيد محمد عبد الحي عبد الدايم5528

36281927.519.518130610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025االء حسن بالل محمود خليل5529

362918.528.519.514.5131.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025االء حلمى ابراهيم هويدى5530

150000141560إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025الجازيه محمد محمد عبد المجيد الهنداوى5531

6.577.51714.5852.553إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امانى محمود احمد حسن سرايه5532

10.563.574.58.531.554إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امل طارق محمد محمود محمد5533

26.51415292015104.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امل محمد سعد محمد السيد شوشه5534

3829.518.5292018135610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امنيه محمد رشاد المحمدي الزكى السيد5535

34.5301525.51918124610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امنيه محمود عبد الحميد مصطفى حماد5536

383019302019137510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امنيه هانى محمد عبد العزيزفرحات5537

26.525.51722.51215.5103.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اميره السيد عوض حسن عوض5538

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اميره فرج محمد مصطفى الورش5539

26.52315.523.51217100.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اميره محمود محمد احمد شطا5540

37.52819.52919.517.5133.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امينه محمد عطيه على ابوتركى5541

32.51616.527.51214.5104.569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025امينه محمد مصطفي شعبان سالم5542

29.581425.512178968.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اية السيد عامر المنسى عامر5543

25.51215261414.592.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اية على على على محب5544

16.58.5314.53945.565.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025اية نصر الشحات الشحات الغرباوى5545

38.52617.52917.515.5128.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان احمد محمد محمدابوشوشه5546

15.57.51018.531354.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان اسامه محمد محمد السقا5547

187.58.516.531053.558إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان رضا عبد الحليم عبد السميع الزقرد5548

3022.517251417108.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان طارق احمد السيد كشك5549

3023.517.522.510.51710459.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان طارق مجدى مجاهد مجاهد5550

22713.5215.5166958.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان عبد المجيد البسيونى محمد البسيونى5551

25.520.513.523.59189259إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان محمد البادى حسن ابوشوشه5552

2623.515.52612.515103.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان مصطفى خليل ابو العنين كرات5553

33.5251523.5151511289إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايمان ناصر عبد المنعم محمد الدرداح5554

32.52415.527161911589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه السيد ابراهيم محمد مروان5555

282314251117.510179.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه السيد السيد محمود سعد5556

36.528192719.520130410إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه السيد حمدي محمود محمد على5557

2911.5162210.5168988إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه السيد محمد المتولى محمد صيام5558

1511.517.521.51113.576.548.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه هللا انور العطافى محمد ابو مصطفى5559

34.525.519.52713.51512068.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه صالح عبد العزيز سعد المنيالوى5560

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه صبرى عبد النبى حسن سعفان5561

2013.512.5103.511.559.546إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه عماد السيد عبد الوهاب مصطفى5562

30.526.518.5218.51910549إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه محمد ابراهيم ابو المجد عماشه5563

2518.51217.55197848.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ايه محمد ابراهيم محمد صالح5564

36.529.520302020136710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسملة احمد احمد محمد النجار5565
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3319.519.51813.513.5103.578إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسملة محمد طارق محمود محمود الموجى5566

31301927.513.51912169إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله احمد بدران محمود الموجى5567

271717.52013.5189567إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله امام محمد محمد محمود المالح5568

31.520.51618.561692.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله حمدى مصطفى محمود المرسى5569

2627.517.525121910869إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله محمد سعد السيد الغرباوى5570

17611.58.53144662إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله محمد محمود على عطيه5571

32.530202917.51912969إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله مصطفى شفيق المتولى النقيب5572

26.51217.518.59.5198458.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله نصر سمير فتوح ابوريه5573

33.52820291318.5123.569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمله وجيه على المرسي المرسى5574

34.52919.52914.520126.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمه السعيد عبد هللا عبد هللا سالم5575

23.519.5182612.51899.569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمه رشاد عنتر محمد ابراهيم مشالى5576

27191827161910749.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسمه محمد محمود عبد العزيز النجار5577

36301929171913169إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسنت احمد محمد محمد الطوخى5578

32.53019271718.5125.569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025بسنت المتولي انور متولي احمد النقيب5579

3022.518.526.510.51710859إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025جنه هللا بالل فاروق محمد5580

2719.516.525.5718.595.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025جنى عبد الباسط محمد عبد الباسط شحاته5581

2925.51925.51517.511459.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حنان المتولى احمد محمد داود5582

31.52718.526.51317.5116.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حنان محمد احمد القصبي دغش5583

2813.51420.54.515.580.555إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حنان هاني سعد يوسف محمد مطر5584

312016.52611.514.5105310إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حنين حسين محمود السيد عمر السعودى5585

191712.523.5412.57637إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حنين عادل عبد الحكيم محمد علي فرج5586

1461216111.54921.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025حياة محمد عبد العظيم المحمدى شلبى5587

282314.51810.5159487.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025دعاء محمد سعد ابوزيد ابوزيد5588

2621.515.520.5111694.533إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025دعاء مصطفى االباصيرى محمد يحى5589

171714.522.5715.57843إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025دنيا طالل عبد هللا عبد هللا الشويحى5590

28.520.515.52410.5199944.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025دنيا عبد القادر عمرو السيد صيام5591

38.53018.53018.519135.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025دنيا نجاح السعيد ابو المعاطى5592

3828.520302019136.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025دهب السيد انيس عباس المرسى5593

3021.516.528.51216108.549إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025دينا محمد عبد المنعم محمدعبد الرحيم موسى5594

19.51114.5244.517.573.557إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رحمه السيد ابراهيم ايراهيم المنسى5595

27614225177448.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رحمه حماده احمد محمد عبد المنعم5596

2524.51626.512.517.5104.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رحمه سعد عبد الحميد محمدالطنطاوى5597

23.519.516.52771893.537.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رحمه عادل محمد حسن الشرقاوى5598

17151319.57.5167245إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رحمه عصام عبد هللا راغب العشماوى5599

1911.513.5131155854إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رحمه محمد الشربيني عبد العزيز البنا5600

206.52.511.5517.545.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رحمه محمد رزق عبد الحميد الهنداوى5601

30.52719281616120.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رغد محمود سعد الدين ابراهيم المنسى5602

26.52017261518104.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رفيده احمد عيد شبانه5603

3127142415.514.5111.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رنا احمد سعدالدين عوض هللا بدوى5604

23.52417261720107.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رنا السيد عبد القوي عبد العزيز ابوريه5605

292314.521.5162010468.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رنا السيد محمد محمد ابوحسن5606

29261627171911559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رنا ايمن احمد احمد العشرى5607

28251923.516.52011259.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رنا محمد فتحي الدريني محمد عمر5608

2916.51724.515.516102.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رنا ياسر ابو القمصان سعيد ابو القمصان5609

25.52716.524.51816.5111.559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025روان حماده عبد المنعم الدرينى الصباغ5610

32.52919.53018.520129.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025روان خالد زكريا مصطفى على5611

23.510.5122214198278إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025روان رضا ابراهيم صابر عطيه5612

26.515.51223.51418.591.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025روان وائل احمد امين ابو النجا5613
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2616.511.51913208679إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025روضه حماده سمير فتوح ابوريه5614

332720271620123710إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025روضه مصطفى محمد عبد السالم مصطفى5615

18.58.58246.514.565.579إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025روضه وليد السيد محمد ابوشوشه5616

اء محمد مصطفى السيد محمود الزقرد5617 32.52618.52919.520125.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025رون

30.53019.528.51920127.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ريم على عطيه على النجار5618

3425.519.525.51620120.558إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زينب محمد الزكى محمد الزكى5619

27.52110261619100.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زينب محمد محمود محمد فرج5620

35.526.517.5281620123.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025زينب مصطفي محمد نوار ابوشوشه5621

30.5231725.518.519.5114.538إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ساره عبد الجليل محمد علي محمد5622

3530203019.520134.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ساميه سامي ابراهيم محمود النقيطى5623

2829182718.519.5120.549.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025سعاد احمد ابو الحسن محمد حسن5624

27.5221825.518.518.5111.549إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025سما سمير محمد محمد حسان5625

2515.51.51916.515.577.567إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025سمر المتولى مصطفى مصطفى الغريب5626

28.5211626.518.520110.567إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شروق السيد مجاهد ياقوت المرسى5627

35.53019.528.52020133.586.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شروق السيد محمد عيسى5628

143.52.511.5611.537.561.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شروق رجب فوزى ابراهيم الشامى5629

36.529.51928.51820131.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شروق عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد احمد5630

26161414.5162086.553إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شروق على الموافى حرمى5631

29.523.516.524.5181811278.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شروق محمد رشاد اسماعيل محمد5632

30.522.51523.517.51910979.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شروق محمد عبد الفتاح حسن زكى عبد الوهاب5633

25.500001825.560إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد احمد السيد محمد سليمان5634

3225.51825.5172011868إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد السيد جمعه محمد سالم الشرقاوى5635

352719.527.519.519128.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد حسن على سعفان5636

35.529.52025.51819128.579إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد شريف بدير عبد المطلب محمد سعد5637

33.52719.52617.518.5123.579إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد شريف عبد الشافي حسين محمد مهادل5638

32.52713.522.516.51911257إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد شريف عبد الوهاب مصطفى على5639

33.52918.523192012368.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد عبد الحي عطا عبد الحي النجار5640

36301724.518.52012679.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد محمد احمد احمد محمد البغدادى5641

29.528.512.52914.520114510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد محمد السيد عبد العزيزعبد المعطى5642

30.523.511.529.5112010659.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد محمد فتحي جمعة شلبي5643

3019.513.522.512.5209859.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد منصور عبد النبى منصور راشد5644

2929.51824.5151811659إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد ناجى محمد عبد الرازق موسى5645

29.524.517.52816.52011679.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد هانى عبد السالم الحسينى عبد ربه5646

2917.51424.514209978.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شهد وليد مصطفى وحيد شلبى5647

22.51711.52613.51690.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شيماء فتحى فتحى مصطفى الطنطاوى5648

28.52314.526.51519.5107.569إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شيماء محمد احمد فتوح السماحى5649

3327.5202719.52012789.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شيماء محمد سعد السيد جابر ابو عمو5650

211716199148289إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025شيماء محمد ناجي عبد السالم زايد5651

34.52718.5302016.513089.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ضحى اشرف عبد الرحمن حسن رمضان5652

19.5162026817.589.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ضحى محمود المحمدى على ابو عياد5653

2928.51727.511.514.5113.589إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ضحى نعمان على محجوب5654

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عائشه عبد العزيز سيف احمد5655

252519291219.51105.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عزه مصطفي البهي ابراهيم ابوشوشه5656

21131323.51717.587.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عزيزه الشربينى يوسف محمد الموجى5657

25.512.52022.516.515976.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عزيزه عبد النبي محمد عبد المجيد الهنداوى5658

21.516182712.5179559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025علياء الشافعى عبد المعطى السيد الشافعى5659

34.512.519.51816.519.510164.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025علياء لطفى محمد لطفى حسن العطالى5660

251716.52511.516.5957.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عليه ثروت جوهر عبد العزيز خليل5661
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79.59.510.55.564274.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025عليه محمد جمال عبد الرؤف5662

231614.521.59.514.584.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025غاده السيد احسان حامد امين5663

3225.52020.514.516.5112.589إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025غاده فراج المحمدى الذكى السيد5664

2124.51823.51415.51017.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فاتن احمد السيد احمد حامد مصطفى5665

27.514.5182211149378إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فاديه تامر عبد الرحمن احمد الكناني5666

9.5710.510.55.59.54352إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فاطمه السيد سعد احمد متولى5667

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فاطمه عبد العزيز سيف احمد5668

33.5291829.519.518129.589إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فاطمه عبد الواحد الفرغلي على على كشك5669

20.523.514.525.51614.51005.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فاطمه عمر يحى على كذابه5670

323017.527.517.513124.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025فرح محمد حسن السيد البيه5671

24.525.511.5271817.5106.583.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025لجين عالء سعد الهوارى الجمل5672

28.5181815.51118917.55إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025لمياء السعيد محمد غازى5673

25.5241319131794.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ماجده عبد الحميد مصطفى عبد الحميد مصطفى5674

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مارية عبد اللطيف راجح على العويرى5675

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مديحه سيد اسماعيل بركات5676

3128.518.5281919.51255.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مرام رفيق حامد زيد محمد الشميرى5677

23201722.51619.598.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مرفت على محمد حسب محمد ابو اليزيد5678

393020302019.5139810إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم احمد امين امين زيان5679

21121311.5712.564.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم اشرف عبد الرحمن عبد الحليم5680

332919.52719.519.512889إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم السيد محمد السيد احمد خليل5681

2421.515.52410.518.595.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم امين عبد الغفار شاهين على5682

33.525.517.5281718.5121.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم عبد الوهاب محمد محمدالسعدنى5683

342716.5261518118.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم عماد محمد احمد سالم صيام5684

33.523.517.5281716.5119.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم فرج على فرج حسن شلبى5685

3320.518271517.5113.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم مجدي عبد المنعم عبد المقصود5686

36.519.517.525.51219.51114.57إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم محمد محمد الحسنين احمد5687

22.514.514229.519.582.568إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مريم هاني عبد العظيم يوسف النقيطى5688

28.521.51824.511.518.510467.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ملك السيد على على مصطفى5689

30.522.517.527.513.518.5111.55.57إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ملك ايهاب على على يوسف صيام5690

332919.5281919.5128.54.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ملك عاصم وحيد وحيد الحسنين زايد5691

29.52017.526.517.518.511159إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ملك عبده محمد عبده حسين حجازي5692

34.522182718.518.512047.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ملك محمد عطا عبد الحى النجار5693

302717.527.51819.51204.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منة هللا محمد عبد الفتاح حسن شحاته5694

38.53019.5302017.5138810إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منة صابر عوانى عبد هللا عبد العال5695

27.515.514.5271018.594.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه السيد احمد احمد السمنودى5696

34.52818.529.52019130.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه السيد احمد السيد محمد مجاهد5697

31221727.513.519.511169.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه هللا السيد على على مصطفى5698

34251823.518.519.511967إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه هللا ايهاب السيد عبد الرؤف الشنهاب5699

23.57.512.5156.512654.53إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه هللا محمد احمد احمد الخضيرى5700

31211726.51819.5113.56.58إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه هللا محمد عبد الرحمن محمدالبرعى5701

30.518.5142716181066.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه هللا مصطفى صالح انور كشك5702

311913.528.519.515.5111.56.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه محمود عبد المعبود المحمدي السيد5703

3725.51528.518.516124.588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه محمود مصطفى جمعه شلبى5704

36.529.514.529.518.514128.589إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منه وليد محمد محمود العوامي5705

20118.52118.513.5798.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منى احمد المعتصم محمد كشك5706

3220.513.526.519.515.511288إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منى السيد سامي السيد العفيفي5707

29.529162819.515.51225.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025منى زكى ابراهيم زكى محمد5708

373018.5292016.5134.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مى حسن حسن حسن عوض5709
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36.528.516.52919.518.513089.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025مي مصطفى احمد عبد الرحمن احمد5710

15.511161514.512.57273إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نانسى سعد سالمه المرغلى على5711

35.530162716.519.51256.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ناهد ربيع محمد محمد مصطفى كشك5712

262013.52116.516.5975.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نجالء احمد محمد عكاشه5713

10.587.514.513.5185466.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نجالء محمد سعد احمد خليل5714

3527.5192719.517.5128810إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندي انيس طه عبد العال رمضان5715

33.52919292017.5130.589إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى ايمن طرزان المحمدي السعيد5716

11216.51711.5136766إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى فرج مسعد شعبان حسن5717

25.519.592616.51996.58.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى محمد رزق السيد السيد شلبى5718

34.52516.52918.517123.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى محمد كمال محمد عبد العال طه5719

2719.517.52617.518.5107.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى محمود السيد منصور السعيد5720

1310.5615.51215.5575.52إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى ناصر سيد محمد5721

38.53019302018.5137.56.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى نجاح سعدالدين عوض هللا بدوى5722

29.52213.517.571489.566إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ندى هانى عبد العظيم ابومسلم سيد احمد5723

2312.517.515.53.510.57255.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نسيبه على مصطفى محمد الغول5724

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نغم حسن ابراهيم حسن المنزالوى5725

3429.519.52919161317.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نهى احمد احمد السيد خليل5726

33.53019.52819.517130.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نهى احمد عثمان ابراهيم عبد الهادى5727

35.529.519.528.51618.512976.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نور طارق المتولى المتولى الكنانى5728

31.527.519.5291616.5123.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نور محمد احمد محمد ابو عموه5729

3427.519.5291716.512779إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورا احمد رجب شلبى5730

2719.518281514.5107.568إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نوره عاطف محمود معروف5731

3530193018.519.5132.55.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورهان السيد محمد ربيع الموجى5732

34.524.5182617.518.5120.55.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورهان على عبد ربه المتولي موسى5733

32.520.51827.5814106.568إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورهان عيد عبد العزيز مصطفى فرحات5734

2419.518.52810.515100.55.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورهان محمد رمضان جمعة حسين5735

2220.519.526618945.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورهان محمود الصبرى علي ابراهيم5736

292317.527.56.515103.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورهان مصطفى محمد عبد العزيزمحمد5737

35.529.519.5301518.5129.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نورهان ناصر فكرى يوسف عبد الرحمن5738

35.525.519.522.5141711788.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نيرمين مصطفى سعد الدين المرسى محمد مطر5739

3522.516.522141611087إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025نيره عادل ابوخليل حسن زوين5740

2819.517.514.5812.587.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هاجر عبد العزيز زين ماعطا ابراهيم مهادل5741

262219241414.510559إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هاجر عبد المنعم سعد محمد خليل5742

3421202717.518.5119.579إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هاجر كامل عبد الحميد كامل كفافى5743

25.518.5182415181015.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هاجر مصطفى رجب عبد المعطى احمد5744

36.53019.5291818.51335.59إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هاجر موسى احمد موسى نوح5745

33.524.519.527.51714.512259.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هادير محمود محمود احمد الديربى5746

362919.528.519.518.5132.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هبه ابراهيم عبد السالم محمد مطر5747

353019.5291919.5132.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هبه محمد مصطفى احمدخليل5748

36302029.519.518.51355.510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هدى ياسر عطيه هللا السيد على5749

34.5252028.51917.5127610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هناء عبد السالم قايد عبد القوى الجمالى5750

3224.51723.51517.511279إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هناء فوزى فوزى صبحى الزقرد5751

36.53019.52919.519134.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هيام ابراهيم عبد السالم محمد مطر5752

721.511145.5175959.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025هيثام محمود احمد احمد السيد5753

252615.523.51119.5101510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025وفاء محمد رجب محمد صالح5754

25291722151910859.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025والء حسام فتحى محمد الفسخانى5755

31.52818.522.515.519116510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ياسمين ابراهيم جمعه محمد الغريب5756

11161478.515.556.5410إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ياسمين ايمن جمعه عنترزهران5757
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31.52818261717120.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ياسمين عبد العليم محمد خليل خليل5758

35.529202918.519132510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ياسمين وليد عيد عبد اللطيف الدسوقى5759

31.52817.5231718.5117510إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025ياسمين ياسر محمود محمد يوسف5760

27.52712.519.58.5169557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت بدر خميس ع م  0025يمنى محمد محمد محمد فوده كشك5761

1516.51923.512.51886.586.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ابراهيم حاتم احمد كمال الرفاعى5762

27.526.51626181611489.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ابرهيم ياسر محمد ابراهيم الجمل5763

28.521.516.5241218.5102.568إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد ابراهيم محمد رجب عبد الكريم5764

20.512.516.524816.581.546.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد ايهاب سامى حمدى نيل5765

27.5291827.518.519120.586.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد حلمى حلمى السيد هجام5766

27.52818.52918.518.5121.566إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد حماده محمد محمد مصطفى ابوفلوس5767

6.527.5142614.51888.566.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد خالد عبد اللطيف مجد ابراهيم5768

2127.51827.519.518.5113.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد خالد محى عبد العزيز البيه5769

21.525.518.52618.518.511088.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد سامح احمد السباعى الشرقاوى5770

292919.527.519.519124.589.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد عبد القادر عبد اللطيف الموافى حجر5771

4.51713261418.574.555.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد عبد الـلـه خليل عبد اـللـه خليل5772

1613.516.52917.51892.578إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد عبد المعطى حلمى عبد المعطى الجعيدى5773

26.527.51828.518.518.511969إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد محمد احمد احمد سلطح5774

18241827.51616.5103.558إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد محمد العنانى رمضان الصعيدى5775

416.51626.514.51277.557إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد محمد عبد النبى جبر عيد5776

2324.51829.517.520112.588إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد منير موسى زكى عبد العاطى5777

17.519.516.527172097.588.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027احمد وليد عبد العزيز محمود عويس5778

11.518.512.520.512.515.575.577إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ادهم ابو الفتوح حمدى احمد النحاس5779

23.518.517.524.515169987إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ادهم على رأفت احمد رضوان5780

7201424.51317.578.578إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ادهم محمد فريد الدرينى الجمل5781

21291726.51217.5105.588إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اسالم السيد عبد هللا عبد العزيزشمس الدين5782

1220.515231016.580.568إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اسالم المرغنى فتحى المرغنى عشرى5783

27.530192717.516.512169.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اسالم ايهاب احمد عبد الخالق احمد5784

19.5251927.517.518108.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اسالم ايهاب عبد المعبود عبد المحسن دراز5785

27.53018.528.51716.5121.5810إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027البراء على محمد عبد الجواد الجمل5786

27.52917.529.515.515.511969.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايمن بكر محمد عبد المعطى سليمان عالم5787

000000000إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027باسل حماده عبد الغنى عبد الغنى الجمل5788

24.573.53132052إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بالل احمد السعيد محمد سيد احمد عبيد5789

242715.52311.514.510169.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حسام احمد احمد الهاللى البغدادى5790

272415.5241214102.568إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حسام الدين عبد السمبع بهلول بهلول5791

27.52719.5281716119610إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حسام الدين فريد ماهر عبد التواب الدسوقى5792

4.519.517.521.5812.57168إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حسن ابراهيم عبد العاطى ابراهيم صيام5793

62816.5261013.586.588.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حلمى بسام حلمي محمود زغبير5794

36.5292029.518.518.5133.588.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حمدى سامح عبد العزيز محمد قاسم5795

13.51916.528.591686.548.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حمدى محمد حمدى عبد الجليل الفار5796

272719.529.518.517.5121.5610إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027خالد محمد سعد محمد اسماعيل النجار5797

3127.519.529181812569إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027خالد محى الدين محمد محى زايد5798

21.522.5182715.518104.589.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027خالد وحيد على عبد الغنى على5799

3530203018.517.5133.5610إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ذياد احمد لطفى حامد الشامى5800

1521.518.5151316.58358.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027رمضان على محمد عبد العظيم عبد العاطى5801

33.5271928.519.516.5127.568.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027زياد ايهاب اسماعيل اسماعيل خليل5802

26.52719281818.5118.565.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027زياد حاتم صبرى صابر احمد البلتاجى5803

13.52418.52314149367إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027زياد مالك عثمان على سلطح5804

33.53019.528.51920130.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027زياد محمود رزق رزق قرمد5805
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28.524.5181911.518.5101.574إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027زياد نجاتى زكى محمود عبد العاطى5806

27.52118.516.511.514.59577.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027سامى السيد محمد الحمادى5807

23.52518.518.51113.596.577إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027سلطان محمد عمر عمر احمد عويدات5808

30.520.518.52516.518.511177إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027صبرى حاتم صبرى صابر احمد البلتاجى5809

1924.517.51712179057.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027طارق محمد محمود رمضان الساعى5810

26.5261827.5182011699.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عادل سمير محمد سيد احمد منصور5811

24.528192718.519.511779إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الرحمن ابراهيم حسين ابو القمصان5812

2224.518221415.5100.576.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الرحمن اشرف عبد الحكيم احمد الشيخ5813

42717.52417.513.59068إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الرحمن رضا محمد رجب عبد الكريم5814

323018.52819.51812879.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الرحمن على السيد السيد عبد العاطى5815

27.52818161317.5102.569إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الرحمن محمد عبد الرحيم سيد احمد بهلول5816

2826.518.525191811789.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الرحمن محمد محمد جاب هللا ماضى5817

24.526.51824.51818.5111.579إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الرحمن مصطفى محمد فرج دبسه5818

37.52918302016134.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الفتاح مصطفى على على الجمل5819

38301929.519.515136610إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الـله سامح عبد اـلله محمد الديوانى5820

36.528.51928.51819130.569إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الـله مجدى زغلى سيد احمد سيد احمد5821

28.526.51829.51818.5120.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد هللا محمد عبد الـله السيد سعيد بشار5822

2125.5172410.5189867إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الـله محمد نجيب السيد الطباخ5823

20.518172210.516.58847إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبد الناصر حماده محمد عرفات عزام5824

2126.518.52913.515.5108.577إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عزت مصطفى محمد محمد الليمونى5825

35.5291926.519.520129.569.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027على السعيد عبد الغنى عبد الغفار زايد5826

1712.51721.59.519.577.568إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027على عادل على عبد الغنى المهدى5827

فى الجمل5828 فى محمد االل 24.519.51725.5122098.586إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027على ياسر االل

33.52618.527.519.518.512579.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عمار عبد الـله ابو المحاسن ابو المحاسن البهوى5829

30.5241829.51519117510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عمرو خالد العيسوى العيسوى دقليجه5830

332718291920126410إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عمرو عبد العزيز على عبد العزيز جانو5831

262617.5278.518.510568إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027فتحى مصباح فتحى محمد على جاد5832

15201818.55.5177747إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027كريم ايمان على على الشافعى5833

192212.519.57.514.580.577إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027كريم جمال يحى احمد  عبد المجيد الجمل5834

22.52018.527.510.516.5996.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027كريم رضا السيد حسن عبد الرسول5835

31231925.51718.5115.568إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027كريم مصطفى محمد محمد الديوانى5836

31271929191912589إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مؤمن عبد الوهاب حسن عبد الـله الشال5837

28.527.518.52817.517120710إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مأمون محسن مأمون على الجمل5838

3223.51923.514.519112.579إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محسن محمد السيد عبد المحسن قميحه5839

221618.52210.517.58986.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد ابراهيم الصاوى ابراهيم الطحان5840

35.52919292019132.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد ابراهيم عبد الحميد عبد العظيم دقليجه5841

33.52818.52818.518126.558إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد احمد عبد الغنى شعبان احمد عشرى5842

262318.5221118.5100.567إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد اشرف عبد الغنى عبد الغنى زايد5843

332918.52714.5201225.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد السيد عبد المنعم السعيد على المطرى5844

38.52918.52917.518.5132.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد ايمن محمد حامد البلتاجى5845

27.591825.516.517.596.568.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد حمدى االمير عبد الحميد محمد5846

35291929.516.518.512968.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد حموده محمود محمد الجمل5847

35.5271926.515.519123.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد رأفت محمد عبد العزيز الحويدى5848

212014.52012.518.58866.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد رضا احمد حسن قاسم صبح5849

24.5221221.510.510.590.557إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد رضا محمد عبد الغفار زايد5850

37.530192919.5191358.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد سعد احمد السباعى الشرقاوى5851

37291929.519.52013488.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد عادل احمد عبد المعطى هجام5852

30261827.516.52011857.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد عبد الستار محمد محمد الغندور5853
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1125.51825.51216.59255إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد عبد الغنى لطفى محمد الجمل5854

33281827.51820124.57.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد عبد الـله عبد الفتاح على الجمل5855

29291827.51618119.57.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد عبد الـله محمد عبد العليم على المهدى5856

312518.5281719119.58.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد عبد الناصر ابراهيم جبر بدوى5857

2612.515.522.5111987.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد على عبد الغنى رجب زايد5858

3329192816.519125.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد محمد ابراهيم ابراهيم خليل5859

35.5241929.519181278.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد محمد المرغني احمد منصور5860

3222.51926.51416.51147.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد محمود محمد عبد المقصود قدوس5861

34.524.518.527.518.519.5123.55.56إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد موسى موسى عبده صالح5862

3728.51927.5192013165.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد هانى ابو بكر عبد الغفار الجمل5863

14.521172211.5198663.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمد وحيد سعد عبد العزيز البدالى5864

19.531819.59176953.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود اسالم محمد محمد قميحه5865

36291928.518.5201315.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود اشرف حسين حسين الزفتاوى5866

34.52418.52917201236.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود السيد السيد السيد الشويحى5867

2923.51928.516.517116.58.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود السيد محمد متولى ابراهيم5868

2610.5192513.516945.54.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود رضا عبد الرحمن عبد الرحمن محمد النجار5869

28.513.518.5281415.5102.564.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود زين العابدين مبارك اسماعيل الغول5870

25.51117271516.595.566إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود شفيق شفيق على االبيدى5871

26.51619281519104.595.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود عماد محمد عبد الحليم النجار5872

2910.517.524.5151996.565إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود محمد رمضان محمد الفقى5873

35.51518.52916.519.5114.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود محمود احمد احمد سلطح5874

فى الجمل5875 فى االل 23.511.51626.51116.588.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود مصطفى االل

3420.518.527.51519115.597إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027محمود ياسر محمد احمد عشرى5876

271818251419.510265إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مصطفى ايمن السيد الرفاعى الحمادى5877

2511.517.525.514.519.5946.54إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مصطفى رفعت محمد محمد عبد المحسن قميحه5878

36.5261928.519.520129.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مصطفى محمد على السيد عيطه5879

38.529.519.528.5202013699.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027معاذ ماجد احمد احمد ابو العمران5880

3524182718.520122.599إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027معتز احمد الحسينى حامد البلتاجى5881

282118.526.513.520107.5910إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027معتز بسام رزق المغربى بهلول5882

302118.52613.51910969إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027معتصم طارق محمد حامد عجور5883

19.51217.52612198768إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منير رضا حامد رمضان5884

30.5141223.56.51686.568.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مهند رضا السيد الغريب محمد5885

1310.51019.55.516.558.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نفاد محمود محمد حسين قابيه5886

36.526192716.519.512577إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نور شريف محمد ذكى الويشى5887

34.526.51825.515.5191205.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027هشام رفيق ابراهيم ابراهيم جباره5888

12146.519416.555.548إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027وائل وليد محمد السيد شتا5889

10.5121316.56.515.558.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027وليد رمضان طه احمد سالم5890

28.5121724.514.51996.55.58إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ياسر صالح عبد المنصف على سليمان5891

28.516.51921.516.518.51028.58إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يحى خالد الفرغلى عبد الـله صالح5892

20.511.5162313.518.584.557.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يسرى حافظ يسرى البيلى النقيطى5893

34.52819261620123.568إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يوسف احمد ابراهيم احمد موافى5894

34.519.518.51515.5201036.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يوسف السيد السيد محمد زغبير5895

3222.517.525.51620113.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يوسف سمير محمود محمود غنيم5896

36.525.51726.516.52012259إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يوسف عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محمد سالمه5897

3727.515.52213.520115.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يوسف على محمد على على جاد5898

33.52517191119105.54.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يوسف فريد السعيد محمد عبد العاطى5899

31.522.516221319.51056.54.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يوسف محمد ابراهيم محمد رجب الربيعى5900

24.515.513.519818.580.53.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اسراء عوض انور احمد الفار5901
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36.522.518.527.512.516.5117.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اسماء عاصم بحيرى يوسف محمد5902

116.51781.511445.56إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اسماء عبد الغفور احمد احمد دراز5903

241617136137664.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027االء سالمه خفاجه عبد الـله الجمل5904

20.51416125.5136854.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027امل عادل عبد العليم سالمه حماد5905

2422.51720.59.514.593.555إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027امل عبد الملك محمد مخيمر الجمل5906

23.518.5131010.511.575.54.56إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027امنيه محمد فيصل عبد العزيز محمد جانو5907

37.530203019.51913799.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اميره جمال عبد الباقى محمد زغبى5908

36.5292029.52020135910إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027اميره محمود محمد محمد قرقش5909

21.52017.5226.518.587.567.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايثار فتحى عبد المعطى احمد جانو5910

23.52719.522.510.52010379إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايمان السعيد محمد السعيد البلتاجى5911

20.521161221671.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايمان كامل محمد محمد العربى5912

37292029.519.5201356.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايمان محمد على الدسوقى شتات5913

35281926.51316121.54.58إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايه احمد على احمد احمد الغندور5914

38.53019291715.5133.548إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايه ايمن عبد الغفار احمد البلتاجى5915

22.5171718.58.51483.548إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايه عزت عز الرجال عبد المقصود قدوس5916

372819.522.518.518.5125.588إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايه محمد عبد العزيز محمد هيكل5917

1915.514.516816.5734.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايه محمد عبد الفتاح على دراز5918

24.525182112.51610157.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايه مرشد مصطفى على ابوشاهين5919

32.52919291515.5124.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ايه هالل فتحى محمد على جاد5920

3730203019.516.5136.5510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسمله احمد هالل احمد الجمل5921

37.53020302019137.5510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسمله محمد محمد جبر الصعيدى5922

29.52019.5291718115610إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسمله محمود حسن الخضرجى5923

38.530203018.51913789.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسمله ياسر بكر على الجمل5924

3330203019.518132.578.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسمله ياسر محمد محمد عبد السيد5925

3525.51929.517.516.5126.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسنت فتحي فتحي رمضان زهره5926

1810.511.5157176245إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسنت محمد ابو بكر مسعد دغش5927

30.521.51919151410589إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027بسنت محمود السعيد حسين ابو العال ضباء5928

262319.52618.516.51135.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حنان ابراهيم عارف قنديل5929

31.527.519.526.519171245.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حنين السيد طه محمد السكرى5930

37.5282029.519181344.59إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027حنين محمد عبد الرحيم حامد البلتاجى5931

37.52619.528181912959إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027خلود خالد العيسوى العيسوى دقليجه5932

27.522.519261317.510849إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027دنيا محمود حسن محمد قاسم صيح5933

3219.520281618.5115.5510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027رابحه عمار عبد الـله عبد الغنى حامد5934

يا عادل عبد السالم على الصى5935 2118.5192916.51310459.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ران

يا عصام شحاته المتولى خليل5936 332419.529.51914.51255.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ران

يا محمد وحيد على االبيدى5937 36.527.519.5291914.5131.559.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ران

3628.519.529.517.514.513169إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027رحمه سامح زكريا بكر عويس5938

372818.528.517.514.5129.548.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027رحمه محمد السيد محمد عيد5939

3627.517261417120.53.58إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027رحمه محمد محمد عبد اللطيف الخضرى5940

3523.519261816.5121.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027رحمه وليد ابراهيم الدسوقى احمد5941

39.53020301920138.5410إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027رشا محمد محمد محمد قابيه5942

36.53019301720132.5510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027روان ايمن ايراهيم عبد العزيز ضباء5943

382919.5301918135.53.59إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027روان ايمن منصور محمد حسن5944

34.529.51827.51515.5124.558.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027روان عاطف محمود محمد5945

36.530202819.519.51346.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ريم ابراهيم الرفاعى الرفاعى اباظه5946

37.52819.528.519.520133510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ريهام احمد عبد المنعم احمد الرحماوى5947

38.52819.528.519.519.51346.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ساره حسن حسن على سعد5948

31.5101914.510178565إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ساره على احمد عبده ابراهيم5949
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3425.51929.5171712549إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ساره ماهر محمد ماهر الرشيدى5950

39.52920302020138.5710إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ساره محمد السيد الرفاعى الحمادى5951

392919.529.518.520135.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ساره وليد عبد الفتاح عبد اللطبف الجمل5952

38.52819.5302019136610إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ساره ياسر احمد احمد الجوهرى5953

362418.52515.5181195.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027سحر عزت عبد المعطى محمد رزق5954

39.52919.5302018.51387.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027سلمى تامر عبده احمد شوشان5955

38.53019.53019.520137.56.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027سمر احمد المنشاوى حامد5956

38.53019.53020191386.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027سمر ايمن عبد الرازق محمد بدر5957

39.53019.53020201396.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027سهام عادل فكرى محمد مصطفى فلوس5958

38.53019.53020201386.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شروق جمال على على صالح5959

383019.5291919135.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شروق عبد المعطى بدوى عبد الغنى مشعل5960

3424.51924.516.519118.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شروق على محمد محمد عبد الوهاب5961

36.53019.53018.520134.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شهد احمد احمد حامد االلفى5962

362819.5301920132.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شهد سامى نشات محمد عمر5963

3524192918.516.5125.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شهد مجدى مجدى حسين الرشيدى5964

35.529193018.520132810إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شهد محمد عبد الرحيم عبد القادر الجمل5965

3026.517.52211.518107.555إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شيرين ابو بكر محمد مجاهد البلتاجى5966

3021.5162310.5151015.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شيماء محمد فتحى فتحى البسطويسى5967

25.516.51625.51416.597.589إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027شيماء محمد محمد العدوي على5968

288.51822.51018876.58إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عبير عبد الـله عبد العزيز عبد الـله جباره5969

2316.51425917.587.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027عزه جهاد محمد محمد ابوزيد الجمل5970

2523162710161016.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027علياء محمد بركات حسين الصعيدى5971

18.5713.523415.56657إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027فاتن توفيق توفيق ابراهيم شراره5972

3629.519.5301917.513489.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027فاطمة محمد ابوعبيده عبد السالم ماضى5973

36.52819.529181813189.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027فاطمه الزهراء الشحات على الشحات كريم الدين5974

362919.5301919133.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027فاطمه محمود محمد سليمان بدر5975

37.52819.530192013489إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027فتحيه على مأمون على الجمل5976

37.529193019.5201357.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027فرح عبد القادر محمد منصور5977

36.528.5193017.520131.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027لمياء محمد طلعت على فايد5978

3929193020201378.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ليالى سعيد السعيد محمد عبد العاطى5979

32.527.517.52916.52012398.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مريم احمد عبد الحكيم عبد الرازق الشويحى5980

373019.5301919135.58.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مريم الغريب محمد الغريب راجح5981

37.526.518.528.5172012897.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مريم رمضان على رمضان الصعيدى5982

38301929.51920135.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027مريم محمود حلمى ابراهيم الجمل5983

36.529182815.52012767إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ملك شريف محمد محمد على يوسف5984

19.512.5924.51.5126766إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منار سامح احمد عرفه عطيه5985

34221727.512.51911379.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منه احمد رزق محمود رزق5986

33.51914.52713.518.5107.569إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منه الـله احمد بكر محمد عبد الفتاح5987

37.52919.529.51920134.579.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منه الـله السيد على على سعد5988

37.52919.5302020136810إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منه الـله محمد عبد المعطى المرسى شوشه5989

3524.516.52814.520118.558إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منه الـله ممدوح عبد الحسيب احمد الزفتاوى5990

3628192916.518.5128.579إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منه عصام زكريا بكر احمد عويس5991

3623.518.528.51520121.55.59إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منى ابراهيم صالح العشه5992

35.5151828919105.55.52.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027منى عمار عبد هللا عبد الغنى حامد5993

ه5994 37.530193019.52013679إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ندا ابراهيم عبد الرحيم محمد وراث

32.53018.529.517.5201283.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ندا محمد شوقى ابراهيم5995

36.525.519.528.513.520123.59.55إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ندى السيد السيد عبد العزيز البيه5996

3227.51926.5152012065.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ندى بالل احمد احمد عشرى5997

Page 125



Term1

33.524.517.525.510191115.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ندى خالد محمد السعيد قرمد5998

37.53019.529.51620132.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ندى عبد الغنى لطفى عبد الغنى ضياء5999

3430192816201275.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ندى محمد محمد حسن السيد العزب6000

26111422.5717.580.57.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نعمات سامح يوسف يوسف النقيطى6001

37.52817272020129.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نهى زكى زكى محمد الجمل6002

33.5271921.517.520118.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نور جالل محمد عرابى العجمى6003

16.57.51717.513.518727.58.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نورا مصطفى رجب مصطفى مجد6004

3320.517.52618.519115.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نوران محمود سلطان راشد سلطان6005

3319.517.520.514.5201057.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نوران ياسر عبد المنعم ابو المكارم احمد6006

163815.5217.544.57.55.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نورهان ايمن احمد احمد شحاته6007

32.526182519.5181217.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نورهان خالد بكر على ابراهيم الجمل6008

3321.518.527.518.5191197.59إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نورهان على على على مصطفى6009

38292029202013679.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نورهان محمد المتولى المتولى البلتاجى6010

23.514.51817.514.5208879إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027نيره عبد الـله عبد الـله محمد شراره6011

22815.5181717.580.576إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027هاله ياسر محمد احمد حجر6012

3830203019.520137.57.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027هدى السعيد السعيد ابو العال ضياء6013

22111618.511.517.5797.57إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027هدى سعد عبد اللطيف المتولى ليله6014

3930203020201397.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027هنا خالد حمدان ابو ناصر زغبى6015

3929193020201377.59.5إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027وعد محمد صبرى عبد المقصود الويشى6016

3830203020201387.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027ياسمين محمد حسين عبد الغنى مصطفى6017

28.51816.51918.518.5100.57.510إدارة غرب المنصورة  001م.على بن ابى طالب ع   0027يمنى ضياء مختار حسين احمد6018

3528.51929.519181317.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028احمد بكر بكر علي حجر6019

24.512.512.519.58.51877.576.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028احمد زكريا محمد محمود الرشيدي6020

2413.514159.5187677إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028اسالم ذكريا محمد محمود الرشيدي6021

151411.514.55.51660.577إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028اسالم عبد هللا احمد عبد هللا البلتاجي6022

19.55.515125.516.557.57.56إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028جمال اليماني صالح الدين عبد التواب الجمل6023

261312.514.57.51973.588إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028حسام رضا محمد محمود الجمل6024

35.527.518.5302020131.589.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028حسن طارق حسين محمد حموده6025

2612.511.58.58.5186778.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028حسين فاخر حسن حسين البغدادي6026

22.513.51211.5819.567.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028حسين محمد حسين حسين جاد6027

271312.57.512.519.572.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028خالد وليد طاهر عبد اللطيف الجمل6028

3624.519.528.519.519.51287.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ذياد فتوح محمد عبد العزيز قاسم6029

382920302019.51377.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028زياد ماهر عبد الغفار الشحات منصور6030

37.5281927.518.519130.57.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028سامح عثمان على رمضان طاقة6031

17.520.517.518.58.516.582.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028طه محمود محمد عبد الباسط6032

25.521.515.510.5720807.57.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عادل عبد المقصود عبد المقصود احمد قدوس6033

24.57.5138.55.517.5597.58.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عبد الرحمن ايمن شحاته سيد احمد االبيدي6034

21.510.511.5114.515597.57إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عبد الرحمن محمد عبد المنعم صالح بشار6035

3221172515191107.59.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عبد الرحمن محمد محمود عبد المحسن قميحة6036

36261925.519.5201267.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عبد الرحمن نبيل محمد عبد الحميد عويس6037

3126.518.5261619118710إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عز الدين حماده فهمي علي قاسم6038

23.56.59135.51657.577.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عالء محمد محمد عبد الوهاب مجاهد6039

352515.525.516.519117.57.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028علي سليمان علي احمد حجر6040

3321.517.527.51720116.589إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028علي مجدي السيد علي ماضي6041

38292030202013789إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عمار ياسر عبد القادر السيد محمد6042

33271829.52020127.589إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عمر ايمن احمد احمد النجار6043

18161324.512.518.58487.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عمرو محمود محمود ابو العطا علي بشار6044

22.514.51522.51518.589.57.59إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028كريم وليد السيد السيد محمد قابيه6045
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3024.514.5211516.510588إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد احمد محمد محمد بهلول6046

37.5292029.520201367.59إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد اشرف حسين عبد الغني ابونيل6047

352814281519.51207.59إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد حاتم موسى عبد الغني سالم6048

32241425.51615.5111.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد حسن حسن عبد هللا محمد الشال6049

2623.514.527161810789.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد ربيع بدير عبد الغني المهدي6050

372919.5302020135.589.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد سامح عصام محمد يوسف الجمل6051

282017.52113.51910066.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد عبد القادر عبد القادر السيد محمد6052

29131522.510.5149077إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد عصام محمد عبد الكريم احمد6053

142116.52812.5139278.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد فرج عبد الغني فرج عيطة6054

292615.527.51517.511348إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد مجدي علي ابراهيم الناغي6055

24.51616.523.511.512.59268.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد محمد احمد احمد شاهين6056

000000000إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد محمود السيد محمود عويس6057

2422.513.52913.517102.569إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد مسعد المغاوري مسعد عويس6058

34.52315.5301518.511839.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد هيثم سمير خليل جبر6059

3628.513.53015.519123.549.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمد وائل امين احمد عيد6060

29.523.5182215.516.5108.569إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمود حسين محمود محمود فوده شاهين6061

241812.5201112.585.558.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028محمود خالد احمد احمد نيل6062

3425.518.526192012349إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028مدحت هانى محمد ذكى عطيه حجر6063

291614.523.516.51799.578إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028نور الدين ممدوح علي علي شتات6064

30201526.51616107.53.57إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028نور الدين نوح عبد الحي فتح هللا6065

33.51917.52519.519114.547.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028نور خالد يوسف يوسف سهيل6066

30.52316251515109.567.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ياسر محمد موسى عبد الهادي الجمل6067

30.5191522.515.519102.547.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028يوسف حاتم محمد احمد سليم6068

34.52617.523.515.517.511757.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028يوسف حسين زينهم حسين الزفتاوي6069

3227.51724.5171611846.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028يوسف كريم السيد السيد سعيد6070

262013.51812.514.59044.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028يوسف منصور عبد الغني منصور رمادي6071

27415.517.513.51777.575إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028اسراء مجدي السيد علي ماضي6072

22.5251013.510188152.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028االء بشار محمد على حالق6073

22.524.51621.515.51810085.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ايه رضا احمد احمد رزق عجور6074

38.527.51929182013289إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ايه عبد الحكيم احمد عبد الحاكم6075

30.52217.52517.519112.567.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028بسمله ياسر حسن حسين البغدادي6076

37281829.518.516.513177.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028بسنت خالد احمد عبد النعيم على عبد الدايم6077

3426.518.527.518.517.512588.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028حنين عبد الحافظ عبد الحافظ مصطفى النجار6078

34161324191710678.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028حنين وليد السيد السيد محمد قابيه6079

يا عبد الرحمن المتولي محمد عامر سهيل6080 30.523.51826181711677إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ران

32.527.519.529.5181612775.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028رحمه احمد محمد ابو المحاسن البهوى6081

3317.51619.5161810274.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028رحمه محمد عبد الرحيم عبد الحي الجمل6082

27.555.52011.51669.574إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028رضا محمد سعد الدين عبد اللطيف6083

3024.516.525.51412110.585إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028رقيه محمد زين العابدين محمد عمر6084

37.528.518.529.517.517131.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028زينب محمد عبد الحكيم السعيد عيطه6085

12134.526.5311.55976.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028زينب محمود السعيد محمود الرشيدي6086

2225.51528.516.515107.54.59إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028زينب وليد البيلي البيلي النقيطي6087

232114.52812.5159968.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028سلمى عادل بكر هارون عالم6088

35.52919.529.519.51813389.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028شروق طارق منير حسين بشار6089

1514.5823.56.513.567.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028شرين محمد الدسوقي ليلة6090

34271928.518.51912779إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ضحى ايمن ابراهيم ابراهيم محمد عبوده6091

21.521.5824.551880.557إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ضحى علي الجميل علي الدهمه6092

14.514162561775.568.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028عهد عاطف عبد الرحيم محمد عجور6093
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192016.53011.511.59779إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028فاطمة ثروت على عبد الوهاب محمود6094

36.526.51929.51618127.5410إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028لقاء خالد ابوزيد يوسف عبد المعطى الجمل6095

292216.528.518.519114.5510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028مريم ثروت على عبد الوهاب محمود6096

322718.52919.51812649إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028مريم عبد هللا ابراهيم حامد عجور6097

3429.518.53018.520130.559إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028مريم ياسر المرغني احمد منصور6098

3929.516.529.51919133.569.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ملك محمد عزت الهاللي البغدادي6099

32.529173019.520128510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028منار الجميل فوزي على محمد االبيدي6100

2514.5823.59.516.580.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028منة هللا بالل على احمد حجر6101

3328.516.529.52020127.559.5إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028منه وجيه ابراهيم رجب زايد6102

3016.5928.513209779إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028منى حسين رفعت حسين بدر6103

282312.529.5121910579إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028منى محمد احمد المرسي طرابلى6104

342713.528.515201183.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028ندى خالد عبد الغني محمد تركي6105

35.5291429.51619.51243.510إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028نرمين محمد عبد الباقى محمد زغبى6106

14.510.5714.55.519523.56إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028هاجر على عبد الغنى عبد العزيز الصادى6107

34.521.51622.514.5201093.58إدارة غرب المنصورة  001اويش الحجر ع م الجديدة  0028وفاء محمد محمد اليمانى عبد الغنى الجمل6108

332417.5261720117.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029احمد ايمن احمد سليم6109

23.5151425.511.52089.53.58إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029احمد حمدى محمد محمد عوض6110

2620.5162611.5171003.59إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029احمد راضى محمد محمد على بشا ر6111

28211725.51720108.558.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029احمد شريف السيد صالح بشار6112

25.51613.524820874.59إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029احمد على محمد رفعت البرعى بشار6113

20261323817903.58إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029المتولى محمود ابراهيم ابراهيم سليم6114

23.52615.524.51417.5103.54.56إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029ز يــا د ا سما عيل ا لسعيد محمود بشا ر6115

25.5161626.512.52096.53.57إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029سامى على نبيه على خيال6116

23.5141326.512.51989.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029سعيد صالح محمد عبد المجيد بدوى6117

201513.519.5918.5773.55.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029شادى محمد محمد اخمد ابراهيم بشار6118

16131222.571570.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029عبد الرحمن احمد السيد الشحات السيد غنيم6119

22.51612241117.585.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029عصام محمد ابراهيم نجيب عبد الملك6120

22.59.59.52010.519723.56.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029محمد فاروق البهنسى فاروق بشار6121

29.516.51420.5132093.53.58إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029محمود على محمود على على بدوى6122

16.57.51219.5112066.53.55.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029مصطفى محى السيد ابراهيم غنيم6123

32.517.5152313201013.56.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029وليد عبد الرحيم علي عبد الرحيم رمضان6124

31241523.51520108.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029اميره خاطر عبد الظاهرخاطر سليم6125

2819.514.52013.52095.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029ايمان محى السيد ابراهيم غنيم6126

222013221319903.56إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029حسناء احمد عبد المعبود على بدوى6127

31.523.516.523820102.558إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029خلود محمد حسين ابو المعاطى محمد6128

211715.522.58188448إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029دينا السيد محى الدرينى خيال6129

35271722.515.51911769إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029دينا حسين محمود حسين بشار6130

35.52517.52414.519116.5410إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029روان حاتم عبد الطيف السعيد عبد اللطيف6131

32.524.516.5221018.5105.549.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029زهراء ابو المعاطى السيد الجنيد ابو المعاطى6132

31.5201615.5319866.59إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029شروق عباس عباس رزق بشار6133

33.526.516.523.5182011879إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029شهد ابراهيم السيد ابراهيم بشار6134

3121.516.524.514.52010858إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029شهد محمد محمد البهنسى خالد بشار6135

3525.517.522.515.5201166.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029فاطمه محمد احمد احمد بشار6136

31.521.514.5188.5209467إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029فلاير احمد محمد احمد بشار6137

21914.5175.517676.54.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029مروه جالل احمد احمد سليم6138

35.524.515.5251320113.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029مريم عبد العزيز محمد رمضان الطوخى6139

35.5291827.517.520127.589.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029منه هللا ابراهيم ابراهيم محمد خيال6140

3627.518.528.52020130.559إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029نهى عبدالــلــه عبد الهادى يوسف بشا ر6141
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3628.51828.5192013049.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029نورهان ايمن عبد الرحيم منصور بشار6142

34.52617.527132011849.5إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029هبه السعيد محمد احمد خشان6143

30.529.517258.519110.56.59إدارة غرب المنصورة  001كفر شنهاب  0029يارا منصور عبد المعبود على بدوى6144

37.529.519.53018.5191358.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ابراهيم احمد محمد ابراهيم محمد6145

2514.51428151996.58.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد ابراهيم سمير ابراهيم لطفى6146

20201624.514.517.5958.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد الحريرى محمد سعد الدين عبد العال6147

17181328.5121888.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد السعيد السيد خليل عبد الواحد6148

1816.513221016.579.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد جمعه يونس محمد يونس6149

1165.523.51.513.547.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد حسن احمد حامد حامد6150

353018.53019.519.51337.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد سامح عزيز عز الدين السيد6151

26.51516.51915.518.592.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد محمد احمد المتولى عبد الرحيم6152

35.529.5203019.520134.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد محمد عبد الفتاح عبد الودود عبد الفتاح6153

32.52716.529162012189.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد محمد عبده احمد العشماوى6154

29.52218.528.51619114.56.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد محمد لبيب محمد حافظ6155

2726.51828.517.518.5117.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد نبيل السعيد فوده محمد6156

7811.524.5818.55959.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030احمد وليد صبحى احمد محمد6157

ش محسوب درويش6158 32302030191913189.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسامه محسوب دروي

28271628.51819.5117.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسالم صبحى فرحات على مصطفى6159

27.5261829.51419.51156.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اشرف عرفات سالم شفيق السيد6160

262414.528.5141810789إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030المهدى سمرى المهدى عباس6161

138132412177068إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030امين محمود الشربينى امين الشربينى6162

33.528192918.5191287.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030انس شندى صبحى عبد الرحيم احمد6163

302819.5301918.5126.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايهاب محمد البسطويسى محمد البسطويسى6164

25.52919.5301919.512389.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030جمال سعد كامل ياسين6165

3520.518.521.517.519.51134.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030جمعه اسماعيل السعيد اسماعيل السعيد6166

352118.527.517.519.5119.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حامد احمد محمود المرشدي علي6167

331817201619.51044.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حسام محمد موسى سرحان6168

25.510.51519.515.519.58656.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حسن ابراهيم حسن فرحات السيد6169

161012.518.514177154إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حسين حازم حسين محمد عمار6170

2925141818.519104.556إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حلمى محمد عطيه عبد اللطيف اسماعيل6171

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حمزه ايمن صبحى احمد سالمه6172

27.5201714.51917.5985.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ربيع عبد الناصر صبحى محمد الطحاوى6173

3221182219.518.5112.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رزق المليجى رزق السعيد احمد6174

34.523.518.522.519.519.5118.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رضا محمد سعد محمد رزق6175

2917.513.5181519.5935.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رضا محمد على حسن ابو النجا6176

2011.515.51315.516.575.54.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رضا محمود السيد محمود المنسى6177

16.5129.515.514.515.56847إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رضا وحيد محمود محمد احمد6178

1510.513.51618.517.573.567إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رمضان محمد نور الدين على فتوح6179

3019.518.52916.519.5113.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030زايد اكرامى صبحى نصحى عرفات6180

14.5131518.514.51975.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030زياد سعد عبد الغنى حماده السيد6181

6.510.58.51511.517524.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030زياد محمود نجاتى محمود المتولى6182

25.522.51822.519.5181084.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سعد جمعه سعد حسن ابو النجا6183

3425.516.528.519.518.51244.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سعد فؤاد محمد نصر عبد المنعم6184

36271828.519.52012988إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سمير احمد سمير ابراهيم لطفى6185

31.5221827.519.519118.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030شادى احمد ابراهيم عبده ابراهيم6186

27.524.515.52815.519.511188.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030صابر محمود صابر احمد احمد6187

27.525.5182917.519.5117.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عبد الحميد حمدان صالح عبد الحميد احمد6188

3128.51829.518.519125.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عبد الرحمن اشرف محمد المتولى السيد6189
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2324.517301720111.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عبد الرحمن عادل جمعه عبد الرازق عبد العال6190

32.526162917.52012159إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عبد هللا عمرو عبد الحميد محمد6191

2823.517.529.51420112.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عرفات اشرف سالم شفيق السيد6192

31.52517.527151911669إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عرفات رجب سعد محمد رزق6193

1113417817537.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عز الدين سامح ابراهيم محمد توفيق6194

221914.5191117.585.56.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عالء زكريا عبد المعبود شعبان درويش6195

282920292019126710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030على احمد سعد السيد سالم6196

30.5302029.519.518129.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030على محمد عزت على على6197

32.529182919.5161287.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عمر النادى مروان على مقلد6198

16.5261323.518.51797.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عمر محمد ابو العينين عبد الرؤف6199

312813.52518.5201167.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عمرو حماده فتحى فرحات السيد6200

3227.519.528.51820125.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عمرو محمد احمد احمد الطنطاوى6201

3127.519.528.51920125.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عوض اشرف عوض العنانى امام6202

24.525.5192816.514113.539.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فارس حسام محمد سرحان على6203

2326925.561889.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فارس رضا لبيب محمد حافظ6204

15.519.512271219865.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فارس عادل محمد محمد السعيد6205

27.526.5182817.519117.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فارس محمد ابو النجا ابو النجا على6206

2826.516.527.516.51911568إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فتحى محمد فتحى المتولى ابو النجا6207

35.5281829.5201813158.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فوزى سامح فوزى عرفات عبد الرازق6208

8.511.512227.51661.556.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030كريم حمدى محمد عبد الحميد سالم6209

2016.514.52911.515.591.54.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030كريم محمود عمر عنتر محمد6210

13.5913.5226.514.564.54.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030لطفى محمود لطفى محمد ابو االسعاد6211

52.59.511.541232.53.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد ابراهيم عبد العاطى حسن عبده6212

32.51416.528.51715.5108.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد احمد رشدى بهجات السيد6213

382618.529.519.518131.559.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد ايمن محمد حامد شاهين6214

3118.518291417110.549.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد جمعه الدسوقى سليمان السيد6215

32231829.51317115.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد جمعه عطوه محمد مجاهد6216

2512.51625131691.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد حاكم محمد المتولى محمد6217

2613.516.52715199858.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد خالد امير محمد السعيد6218

2713.516.525.5171499.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد رضا سعد احمد على عباس6219

36291929.51917132.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد رضا نسيم عبد المجيد ابراهيم6220

0.55152213.58.5564.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد سعد شعبان عبد الكريم محمد6221

121817.52814.516903.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد صبحى سالمه عبد الرحيم عامر6222

3129.5182919.51612749إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد صبحى عرفات المتولى المتولى6223

31.52818291919125.5510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد عبد الوهاب ابو النجا ابو النجا على6224

22.515.517.52914.519993.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد عزت عبد العزيز محمود غنيم6225

31.525.517.529.516.517120.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد فتوح الشربينى امين الشربينى6226

281816.5281217102.53.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد مجدى عبد الواحد حافظ عبد الواحد6227

17.516.516.528.512.515.591.576.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد محمد الرفاعى محمد سالم6228

12141724.51212.579.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد محمد عوض الحسينى مندور6229

5.51710.5184.51455.528إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد محمد عوض عبد الغنى مصطفى6230

32.529.5193019191304.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد محمود بركات ابو النجا على6231

25.526.5192917.517117.56.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد محمود محمد عبد العزيز السيد6232

28.52217291618112.5410إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد مدكور ثروت المغاورى احمد6233

29.52117281518.5110.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمد وائل ابراهيم الباز عقل6234

2322.5152112.513943.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود احمد محمد محمد احمد6235

30.52017.528141611049.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود احمد محمود عبد الحميد سالم6236

ازى محمد6237 ازى محمود االزم 2.514.512.525.510.51365.538إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود االزم
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17.5101425.59107618إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود السيد لبيب محمد حافظ6238

2629193018.519122.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود رضا عزيز عبد هللا السيد6239

2726.519.53018.516121.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود عادل زهران محمد6240

26.526.51829.517.5151187.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود مجاهد حبيب صبحى محمد6241

61513.52010964.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود محمد احمد حامد حامد6242

3328183020171295.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود محمد سمير سعد السيد6243

3828.5203019.5161367.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود منصور عثمان المتولى منصور6244

3828.5193019.516135510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030محمود نيازى البسطويسى محمد البسطويسى6245

36.52819.53019161335.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مروان احمد السعيد السعيد مندور6246

352919.529.517161307.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مصطفى اسماعيل ابو النجا ابو النجا على6247

35.528.518.529.519161316.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مصطفى عبده محمد محمد بدران6248

33291828.51817126.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مصطفى محمد السيد ياسين سيد االهل6249

27.526.511.5239.519988.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030معاذ ايمن محمود العوضى ابو النجا6250

28.52711.522.59.519.59978.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ناصر جمعه ذكى السيد سعيد6251

37.5302029.519.519.5136.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030هشام سالم عطيه السيد سالم6252

27.516.5142211.51991.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030وليد منتصر محمد محمد مجاهد6253

39302029.519.51913869إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030يوسف محمد ربيع محمود البسطويسى6254

30281626131911369إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ابرار الشافعى سيد احمد عوض سيد احمد6255

25168.52021871.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسراء احمد المتولى مسعد عبد العزيز6256

87.5617.5118403.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسراء رجب على السيد على6257

27.527.518271419.511479.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسراء رضا الرفاعى محمد سالم6258

7.554.516.51.514353.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسراء عالء سراج الدين غالب عبد الناصر6259

36291927.51620127.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسراء عمرو جمعه شعبان عبد الوهاب6260

37.5301928.51920134710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسراء منير مخيمر عبد الرحيم احمد6261

18.519.517.524.56.519.586.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسماء السيد فرحات محمد6262

2423.51424.5918.5956.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسماء صبحى شعبان عبد الكريم محمد6263

3127.52027.515.520121.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسماء كمال المحمدى عبده شبانه6264

3128.52026.517.520123.56.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسماء محمد محمود السعيد ابراهيم6265

383019291820134710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اسماء محمد محى الدين محى الدين عبده6266

3930192920201377.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030امانى احمد جمعه احمد جادو6267

38.53018.52919.520135.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030امانى محمود شعبان جادو سيد احمد6268

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030امل رضا عبد الرازق عبد الرازق ابراهيم6269

36.53019291920133.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اميره رمضان ابراهيم عبد الخير عبد الحليم6270

34241828.515.519.51206.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اميره سعد عبد الرازق عبده شبانه6271

34.53020302019134.56.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اميره عزمى عبد الظاهر المغاورى احمد6272

343019.529.520201337.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030اميره محمد جمعه ذكى احمد6273

30.523.518.52817.519.511874.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030امينه عيد عيد السعيد شحاته6274

31.519.519.5291520114.575إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030انجى بركات محمد المهدى احمد6275

1615.51921.510.51982.563.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايمان احمد سعد حسين احمد6276

2628.519.528.515.5201186.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايمان جمعه السيد المنباوى مجد6277

1914.5192611.519.59063.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايمان جمعه سعد رمضان احمد6278

2016.517.525.511.518916.53إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايمان حجازى محروس فراج عبد العزيز6279

2320.517.51912.51792.562.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايمان عبد اللطيف السيد عبد اللطيف6280

30.52719.5271719.51216.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايمان محمد محمود جمعه ابو الخير6281

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايمان هشام وجيه الحسينى الدسوقى6282

13.510515119.544.53.52إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه ابراهيم محمد على مقلد6283

2924.519.524.51519.5112.574.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه ابو الخير اسماعيل عبد اللطيف6284

33.527.519.5281919.5127.56.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه ايمن عيد السعيد شحاته6285
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000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه تامر عبد الفتاح عبده احمد6286

11.58.51216.561954.56.52.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه جمعه حجازى محمود محمد6287

28.52316.527.518.518.511475إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه حسين محمد محمود الشربينى6288

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه رضا ابراهيم محمد بدران6289

27.526.519.528.51618.51186.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ايه محمد ابراهيم ابراهيم محمد6290

21.527.52027.515.51911265إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حنان محسن فراج سالمه محمد6291

36.53020302020136.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030حنين محمد زهران محمد البسطويسى6292

1515.519.596206548.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030خلود احمد محب سعد الدين السيد6293

28.525.519.5231520111.548إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030خلود حماده نبيل عرفات عبد الرازق6294

2123.518772076.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030دعاء محمد سعد عقيل توفيق6295

27.524.520211717.51105.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030دنيا الصاوى احمد عبد المجيد6296

28.527.5202818.519122.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030دينا محمد صالح المحمدى احمد6297

ه احمد عبد التواب رشدى عبد الرحمن6298 000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030راوي

1820.5181682080.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رحمه شوقى عبد القادر المغاورى احمد6299

34302030202013488.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رحيق رضوان سمير السعدنى رضوان6300

3229.51728.519.519.5126.5810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رشا محمد صبرى جوده صالح6301

161713.514.51018.5714.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رنا جمال احمد حسان على6302

2025.51426111996.588.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030رنا عيد عبد الرازق عبد الرازق ابراهيم6303

26.5261526.517.519111.577.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030روان رمضان عوض رمضان الباز6304

2426.516.523.51619106.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030روان محمود محمد محمود البسطويسى6305

3027182915.519119.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ريم عادل احمد سرحان على6306

34.53019302018133.5810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ريهام عقيل صبحى عقيل توفيق6307

28.529182713.51811687.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ساره محمد صبحى عبد الحليم محمد6308

3528.518281819.5127.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سجود فؤاد جمعه على نورالدين6309

30.52616.52919151218.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سعاد حسن جمال حسن ابو النجا6310

22.524.51627.517.518.510888إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سماح السيد محمد الزناتى الشربينى6311

31.52919262016125.588إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سمر محمد المتولى المتولى شهاب الدين6312

333018.526.51919.512788.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سميه محمود نسيم عبد المجيد ابراهيم6313

343017.52818.519.512848.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سهام محمود صابر احمد احمد6314

36301929.51919.5133.588.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030سهيله احمد يوسف عنتر محمد6315

1124.515.526.51516.592.588إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030شهد العشماوى فؤاد احمد العشماوى6316

2423.515251517.5102.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030شهد محمد فوزى عبد المنعم6317

23.52117.528.518.519.510988.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030شيماء اشرف ابو الخير احمد المرسى6318

29301827.51819.5122.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030شيماء على الطاهرى على امام6319

303019.52719.519.512689إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030شيماء محمد عوض محمد درويش6320

323018.5281819.5126.58.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030صباح جمعه احمد الغرباوى شحاته6321

342919.52819.51913089إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030صفاء احمد فرحات عرفات بدران6322

2928.517.525.516.519.51177.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عفاف لطفى محمود محمود محمد6323

29.528.515281416.51157.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عفاف محمود جمعه عبد العزيز الباز6324

28.528.5152817.517117.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عال السيد محمد عبده المرسى6325

28.527.515.52815.5171155.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030عال نشات محمد عبد الرحمن6326

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030غادة اشرف محمد محمد السعيد6327

28.527.518271819.5119810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030غاده عوض محمد عوض حسن6328

2212.516.52415189088.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فاطمه السيد جمال صادق6329

3427.51829.519.519128.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030فاطمه العيسوى الشربينى امين الشربينى6330

33.5281729.52016.512878.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030لؤه احمد احمد فرحات السيد6331

2620.51722.51216.59878إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ليلى محمد رجب احمد احمد6332

34291929.51919.5130.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ليلى محمد عبد الرحمن صادق عبد الرحمن6333
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37.53019.529.52019.5136.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ماجده صبحى عبد المجيد احمد عبد المجيد6334

22.5231527.51518.510388إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مروه اشرف عبد السالم شعبان درويش6335

27.5915.52814189488.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مروه صابر فرحات فتحى عبد الرازق6336

34.511.513.528.517.515105.54.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مروه عبد العزيز محمد عبد العزيز6337

2619.51526.515.520102.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مريم السعيد بدوى محمود الفقى6338

34.520.515.525.517201137.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مريم المتولى عبد الفتاح مصطفى6339

30.52616.52516201147.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مريم سعد المتولى محمود مندور6340

22.516.5172015.518.591.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مريم شريف شعبان ابراهيم عبود6341

26.52217.52317.519.5106.588.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مريم محمد عبيده ياقوت محمد6342

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مريم محمد فتحى السيد ابراهيم6343

37.529.51929.519.519.513589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ملك احمد خضر السيد خضر6344

296.51728.516.514.597.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ملك رضا محمد حسنى الدسوقى6345

32301829201912989.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ملك طارق سرور سالمه محمد6346

26.525.513.523.51718.510689إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ملك ياسر عوض ابراهيم العشماوى6347

36301929.51918.5133.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030منه هللا محمود المتولى محمود المتولى6348

362918.52919.519.513289.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030منه عبد هللا شندى محمد عطيه6349

2322.513.526.514.519.510088.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030منه عمر محمد عبد العليم عمر6350

26.528.51828.51919.5120.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030منى شفيق محمد حسن خوخه6351

281613.526.518.515.5102.58.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030منى طارق اسماعيل احمد احمد6352

12.5613231117.565.57.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030منى على عبد الرازق على عرفه6353

141315.52615.518.58459إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030منى محروس محروس فراج عبد العزيز6354

237.516.526.5161689.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مى الدسوقى الدسوقى سليمان السيد6355

3427.517.525.52019.5124.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مى عوض امين مصطفى امين6356

155.516.5271517.5797.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مياده احمد حلمى احمد ابراهيم6357

27.52317.528.517.518.51147.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030مياده احمد شعبان احمد احمد6358

262518.527.51918.511689.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ناديه حسن طه محمود احمد6359

30.525.51826.51519115.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى احمد عوض محمد درويش6360

29.526.51725.517.518.51167.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى احمد عيد السعيد شحاته6361

33.52517.525.518.519.5120810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى اشرف احمد محمد عوض6362

20.518.5172613.519.595.576.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى اشرف محمد محمد السعيد6363

221916.527.515.519.5100.579.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى السيد عبد المطلب عبد الغنى مصطفى6364

2623.517241819108.587.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى ايمن عبد الحميد المتولى حسنين6365

33.52919302019131.59.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى رمضان محمد سليمان النجار6366

362916.5302019131.5710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى شريف ابراهيم ابراهيم محمد6367

2116.51623.51517.59279.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى شريف وحيد عبد الحميد عبد العال6368

312917.52618.518.51227.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى صبحى محمد حافظ عبد اللطيف6369

3730202820201358.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى عيسى جمال عيسى السيد6370

30.526.518.526.519.520121.5810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى محمد حسن معاطى ابراهيم6371

د السعيد6372 2722.517.525.515.51910889.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى محمد زاي

36.53018.52919171338.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ندى مسعد صديق حسن محمد6373

2229.518281719.5114.5810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نسمه محمد سعد المتولى امين6374

13711112236.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نسمه محمد عبد الهادي عبد الهادي موسي6375

2626152815181107.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نفرتيتى محمود السيد مقبل السيد6376

2729162716.519.5115.56.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نور السيد المتولي محي الدين6377

26.527.516.52816.518.51157.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نورا ايمن عاصم ابراهيم لطفى6378

31.5291627.513.518.5117.5810إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نورهان احمد جمعه عبد العزيز الباز6379

12257.5226.517.5736.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نورهان المهدى ابراهيم محمد عبد الرحيم6380

21.528.51524.51519.5104.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نورهان وحيد فتحى السعيد عبد العزيز6381
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33.529.51926.516.519.512579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030نيره عبد المنعم سمير السعدنى رضوان6382

3429.51925.516.516.5124.57.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030هاجر على محمد القناوى6383

31.52918.5281619.51237.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030هاجر محمد نافع محمد البسطويسى6384

29.527192815.51911989.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030هاميس محمود السيد مقبل6385

22.525131991088.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030هناء عوض سيد احمد عوض سيد احمد6386

35.5301928.51619.512979.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030هند عبد العال محمد سعد الدين6387

26.527.516.5271319.5110.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030يارا رشدى عبد التواب رشدى6388

3228.517271719.5121.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ياسمين سامى جمعه محمد مجاهد6389

31.530182717.519124710إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ياسمين عمرو البدرى بدير احمد6390

20211319.512.519.5865.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد احمد موسى سرحان ت أ  0030ياسمين محمود محمود عبد الحميد سالم6391

31221725.51218.5107.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم اشرف ابراهيم ابراهيم على6392

182212.52481384.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم السيد توفيق محمد حامد6393

282916.52613.5191135.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم السيد محمد عبد الوهاب6394

373018.528.51519.512969.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم حامد ابراهيم عبده احمد سالم6395

251314211016.5835.55.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم حسن ابراهيم ابراهيم العزب6396

35.52918.530181713167إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم رمضان ابراهيم محمد رمضان6397

33.527.518291719.512564.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم سيد متولى محمد محمد6398

3830193019201366.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم عبد  هللا ابراهيم عبد  هللا سليم6399

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم عبد المنعم ابراهيم عبد اللطيف ابو زيد6400

20.523.516.528.515191043.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم عبد المنعم السيد رمضان المهدي6401

26.527.51628.51220110.54.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم عبد المنعم جوده محمودعالم6402

35.529.51829.51618128.54.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم عبد المنعم محمد محمد شتا6403

17119185.51760.54.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم على ابراهيم عبد المنعم السيد6404

171212.5247.516.5733.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم محمد ابراهيم سعد ابراهيم6405

37291829.51914132.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم محمد ابراهيم عبد هللا سليم6406

15.5151026.57.518.574.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم محمد ابراهيم محمد احمد6407

24261327.512.518.51033.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم محمد السيد ابراهيم سالم6408

3528.5202919.5191323.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم محمد هالل هالل العزب6409

2925202913.519116.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ابراهيم ياسر ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم6410

2119.51928.512.519100.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد ابراهيم ابراهيم عبد الغنى6411

3728202919.520133.57.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد ابراهيم احمد محمود حراز6412

3426.52027.512.520120.578إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد ابراهيم السعيد ابراهيم حسانين6413

38.53020302020138.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد ابراهيم السعيد السيد سالم6414

39.53019.529202013869إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد ابراهيم عبد الموجود منصور عبد الواحد6415

20.52717259.515.59938إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد احمد محمد محمد ابراهيم6416

3128.518.526.59.5191144.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد الرفاعي السيد هالل احمد6417

373019.529.5171813358.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد السعيد شحاته السعيد6418

35.529.519.527.516.519128.53.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد السيد ابو العنين عبده عوض6419

37.53019.52919.519135.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد السيد احمد جاد االمام6420

26.5211824617.595.557.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد السيد السيد فتحى السيد6421

30.53018257.51811158.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد السيد فرحات احمد علي6422

18.5815.515.521459.56.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد جالل محمدعبد الواحد عبد العزيز6423

24.5291927.5121611256إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد رضا احمد محمد محمود6424

31.528.51929152012359.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد رمضان فتحى محمد على حسن6425

35.528.519.528.5162012857.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد سعد جوده محمود عالم6426

262314.52671896.566.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد شعبان محمد احمد حسن6427

231815255.517.586.566إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد صالح محمد عبده خطاب6428

1617.511.521.53.512705.54.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد عاطف ابراهيم ابراهيم عبده6429
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28.5241925.512.519.5109.556إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد عبد السميع مسعد عبد السميع بركه6430

2319182310.51993.557إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد على احمد السيد عالم6431

29918281018944.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد على محمد ابراهيم شحاته6432

17.514162312.516.5834.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد عوض السيد عرفات حجازي6433

33.528.518.52817.52012678إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد مجدى عبد الفتاح احمد سالم6434

3428.5203018.5201317.56إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محروس شعبان محمد6435

29.521.51429.51414.5108.55.56إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمد احمد عبد ربه عبد النبى6436

33.527.518.529.51919.512857إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمد السيد ابوزيد6437

1714.51726.51614.59146إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمد حسن حافظ حيرم6438

29.519.5172917.518.5112.53.56إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمد عبد السالم عبد المنعم بركه6439

13.53.51425.58.515.56544.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمد عبد المنعم احمد على6440

25.514.518.52914.518.51024.55.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمد محمد محمد ابراهيم6441

29231927.51718.5115.556.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمد محمود عبد المنعم احمد6442

3028.520291719.5124.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمود فتوح عبد الباقى المتولى6443

282717.52815.518.511657.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد محمود محمد محمد عامر6444

2822172713.516.5107.557إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد معوض محمد نصر6445

31.52918.5281517.512247إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد هانى فتحى عبد المنعم البيومى6446

3018.5162713.518.510578إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد هيثم احمد ابراهيم البسيونى6447

30.5301827.513.518119.53.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد وائل احمد محمود السواح6448

9616.520.51217.5645.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031احمد ياسر محمد محمد سليمان6449

2723.51827.51318.51094.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ادم عبد المنعم حسن عبد الطيف شجر6450

2820152814.517.5105.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسالم السعيد الكنانى السيد الكنانى6451

6191118.591463.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسالم السيد محمود عبد اللطيف6452

362313.520.513191064.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسالم بدران ابراهيم بدران6453

31.52414.520.512.5181035.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسالم محمد احمد محمد البغدادى6454

35.5281522.513.518.5114.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسالم محمود حسن عبد اللطيف الشال6455

37.528.51421151911658.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسالم منصور محمد منصور محمد6456

29.52714201219.5102.558إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسالم وائل احمد محمد على البغدادى6457

33.527.513.52113.5191095.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031السعيد عالء السعيد المتولى الزينى6458

32.5231419.512.518101.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031السيد ابراهيم سيد ابراهيم6459

2019.511.5197.51877.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031السيد السيد عبد السالم فرحات دبيه6460

372916.523.5151912148.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031السيد السيد عثمان عبد الرازق ابو النجاه6461

6.53551.511215.54.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031السيد محمد محمد حسانين على6462

1015.53.517.54.518513.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031السيد محمد محمود ابراهيم جاد هللا6463

823.51527.513.515.587.549.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031الصمدى ابراهيم محمد ابراهيم شحاته6464

3625.51626.516.517120.548.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايهاب احمد احمد محمد ابو العنين6465

2011.511199.515.5715.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بسام ماهر رمضان ابراهيم احمد6466

326151142732.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031جالل الدريني جالل محمد منصور6467

3127.512.529121911248.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حازم ماهر على حسن6468

62.52.53110.5153.53.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حسام حسن محمود عبده الباز6469

34.525.51423.512.5191104.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حسام طه ابراهيم عبد الرْوف السيد6470

342513.525.5122011047.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حسام عبده السيد عبده حسن6471

27.5161222.5816.5863.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حسن محمد حسن احمد الديسطى6472

28.5121223.511188748.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031خالد عصام محمود ابو الجدايل6473

212214.517.51118864.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رامى خيرى حسنى بيوك6474

28.52413.520.51717103.549إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رامى وليد احمد محمود ابراهيم6475

3122142516181083.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رمضان ابراهيم رمضان محمد ابراهيم6476

27.5261325.517201094.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رمضان نزيه رمضان العزيزى6477
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3529182820191304.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زياد وائل عطيه ابراهيم عطيه6478

34271724.518.519.512159إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زياد يوسف حسن السيد عبده6479

3126.516.528.51919.5121.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سالم احمد سالم جمعه سليمان6480

322616.5282019122.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سامح عبد المنعم محمد محمد احمد العفانى6481

28.52617292020120.549.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سامح محمد ابراهيم منصور محمد6482

26.52714.517151910069إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سعد حسن سعد حسن احمد6483

24.52614.523172010557.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سيف احمد فتحى ابراهيم ابراهيم6484

34.526.516.5282020125.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شاكر عبد الفتاح محمد القناوى السواح6485

23.526.51615.5121993.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شريف خليفة مصطفي احمد دومه6486

27.524.5142216.517.5104.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شعبان رضا حسن حسن ابو الجدايل6487

3528.515.523.51919121.547.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031صالح الدين هيثم محمد صالح البغدادى6488

36.529.517.529.520191335.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031طارق طارق احمد خلف على6489

2721162218191044.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031طارق محمد عبد الرازق محمد رمضان6490

2218.513221416.589.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031طه محمد طه العوضى حسنين6491

3829183019191346.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عاصم محمد ابراهيم شلبى طلبه6492

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد  هللا ابراهيم ابراهيم محمد خليفه6493

372919.5302019135.5710إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد الرحمن السيد عبد المنعم السيد حراز6494

34.52817.52916181254.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد الرحمن رضا سمير ابو النجا6495

32.52117281518113.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد الرحمن عبد الحليم عرفه عبد الحليم6496

3626.51829.518.519.5128.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد الرحمن عبد المنعم ابراهيم عبد هللا ابراهيم6497

362816.5291618125.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد السالم محمد عبد السالم على احمد6498

36.52817.52919191304.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد السالم محمد عبد السالم محمد احمد سليم6499

32.52114.52816.516.5112.54.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد الفتاح سعد عبد الفتاح عباس سعد6500

322719.528.5151712247.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد الفتاح محمود حسن عبد الفتاح6501

301816.52813.51110647إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم اسماعيل6502

3228.51726.516.517120.558إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد المنعم محمد السيد عبد السميع محمد6503

26.52318281812.5113.536.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد المنعم محمد عبد المنعم حافظ مهدى6504

37.527.5182816.518.5127.537.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبد المنعم السيد عبد المنعم محمود حسن غنيم6505

37.52718.527181612857إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عبده حافظ حافظ محمد مهدى6506

37.528.518.528.519.518132.5410إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عصام محمد السيد عبد الباقي المتولي6507

2321.51526.511.51497.52.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عصام محمد رمزى عوض عوض6508

35.5241827.5181812328.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عالء الدين محمود عبد الحميد محمود عابد6509

39282029.52018136.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031على محمد ابراهيم ابو الهدي6510

3427.518.527.52018127.568.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031على وائل على بخاطره على6511

332917.529.517.519126.548.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عمار ياسر فاروق السعيد محمد6512

24.51416.5221513.59248إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عمر احمد رمضان شلبى6513

31.52818.5301818126410إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عمر عبد العزيز عطيه عبد العزيز عطيه6514

3828.516.528.51719128.566.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عمر عبد العزيز محمد المتولى ابراهيم6515

32.52516281519116.535.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عمرو محمد حسانين حافظ حسانين6516

210000152100إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عمرو محمد شمروخ رستم6517

29.52216.522141710448إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عمرو محمد عبد الهادى عبد الوهاب المتولى6518

3217.51728.5161811149.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عيد عيد سعد معوض الجبالى6519

29.5161426.512.511.598.548.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031كريم محمد ابراهيم محمد ابراهيم شطا6520

21.516142312.5168748إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031كريم محمد عبد السالم فهمى غازى6521

37.52919.529.519.518.513549.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031كريم محمد فتحى ابراهيم جاد هللا6522

36.52617.529171912639.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031كمال محمد محمد حسن عثمان6523

2012.51424.5914.58037.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ابراهيم عبد السالم ابراهيم سالم6524

158151511.514.564.53.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ابراهيم عبد المنعم ابراهيم النوسانى6525
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38.525182919.519.513048.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ابراهيم عبد المنعم احمد حامد6526

32.51917.52916.512.5114.548.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ابراهيم محمد ابراهيم السيد6527

3626.517281918.5126.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد احمد السيد احمد احمد6528

6.512.53.5311.516.507إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد احمد شحاته الطنطاوى6529

12.514.5162410.51477.536إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد احمد محمد عبد العال اسماعيل6530

34.5281924.516.517122.566.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد اسماعيل محمد اسماعيل عوض6531

202315.52713.513.59938.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد اسماعيل محمود اسماعيل6532

4.551025.57.51352.538إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد الدريني جالل محمد منصور6533

3222.516.52918171183.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد السعيد عبد الباسط المنجى6534

131212.51911667.567إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد السعيد محمد السعيد السعيد6535

3630192616.517127.568.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد السعيد محمد محمد رشاد6536

2621.517.524111610049إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد السيد ابراهيم حامد شراب6537

2526.51929.516.516.5116.549إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد السيد السيد راشد6538

35.527.51930191713149إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد السيد جوده ابراهيم خليفه6539

35291928.517.51712938.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد السيد فتحى احمد سليم6540

27.52718.5271516.511537.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ايمن محمد عمران عبد الحليم6541

262316.52914.51410939إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد بشر محمد السيد الدسوقى6542

3126.51728.514.515.5117.549إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد رضا عبد الفتاح السعيد سالم6543

192218.527.514.513.5101.538إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد رفعت محمود البيومى عبد هللا6544

19.52217.526.514.514.510037.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد سعد ابراهيم سعد ابراهيم6545

30.52718271314.5115.538.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد شريف السيد محمد الدسوقي6546

14141427.59.597935إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد صالح احمد عبد الفتاح يسن6547

2520.52028.512.514.5106.547.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد عباس محمد عباس سعد6548

34.5292028.515.518127.547.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد عبد هللا سمير عبد هللا محمد6549

373019.5301916135.548.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد عالء جالل السيد عوض6550

34.53019.527.51918.5130.5610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد عالء محمود السيد عبد هللا6551

37301829.51619130.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد على عبد الحميد عبد اللطيف ابوزيد6552

3226182713.519116.557.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد على عبد المنعم على عبد الرحيم6553

25.523.5172812.517.5106.556.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد عماد عبد الحميد محمد احمد6554

37.52918.529.51319127.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد فتحى السيد فتحى السيد6555

38.52918.529.517.51913359إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد فرحات ابراهيم فرحات اسماعيل6556

34261425.514.51911459.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد فوزى محمد اسماعيل الباز6557

33.5281728.571811458.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ماجد محمد المتولي مندور6558

3529.518291319124.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد مجدى عبد الفتاح احمد سالم6559

2326.518.5274.514.599.556.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمد حامد محمد سالم6560

25.523.515.527.55.51397.566.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمد على محمد عطيه6561

2421.515.528.58.5149857.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمد محمود عبد اللطيف فرحات6562

32.528.51727.510.52011657.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمد يحي عبد العال اسماعيل6563

28.520.514279.51999.557إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمود ابراهيم محمود طه6564

30.52817281618119.557.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمود احمد محمود السيد6565

201612.5194.517.57257.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمود عوض رزق االلفى6566

38.53018301719133.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد محمود محمد عبد اللطيف شجر6567

3725.519.5281619.512658.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد هشام محمد عبد الحميد يوسف6568

262014.525.5141710056إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد هنداوى وجيه الحسينى الدسوقى6569

35.52818.528.512.51912358.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ياسر عبد المنعم احمد العشرى6570

32.53018.529111512157.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد ياسر مختار فتحى رزق6571

6.59.5721.54.5134954إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمد يوسف كمال فاضل6572

36.528.51828.513.51712566.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود ابراهيم احمد ابراهيم حسن المزاحى6573
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3528.517.528131912266.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود ابراهيم احمد احمد الشافعى6574

342715281518.511966.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود السيد محمود محمد محمود6575

352918291618.512768إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود حسين حسن احمد الحته6576

36.52915.527.514.518.512358إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود صالح عبد الفتاح عبد اللطيف جمعه6577

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود عبد المنعم عوض محمود الصمدى6578

38.53019.5302019.5138610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود عبد المنعم فايد عبد المنعم السيد6579

322916.5281418119.568إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود عالء محمود محمد ابراهيم6580

36291629.51715.5127.568إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود ماهر محمود البيومى اسماعيل6581

33251326151911256إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود محمد حسن عبد الفتاح محمد6582

1614.55.517.531356.552إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود محمد على احمد على6583

29.52613271416.5109.576إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود محمد محمود طلبه جمعه6584

32.528.5162813.517118.568إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود محمد محمود محمد عبد الحليم6585

61310244125752إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031محمود محمود حسن ابراهيم عبده6586

21.511.512.526.59.51481.556إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مصطفى ابراهيم عقيله محمد عقيله6587

35291628.51719125.578.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منتصر فاروق عبد السالم عبد السالم موسى6588

28.52915.525.51419112.587إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منير منير محمد محمد النجار6589

36.530193019.51913558إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مهند فؤاد فؤاد عبد الفتاح حسنين6590

312914.52510.51911056.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نادر ايمن السيد اسماعيل احمد6591

3.594301019.556.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ناصر محمد على محمد الباز الحديدى6592

22.527162813.51710758.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031وائل حافظ يحيى حافظ محمد6593

29.528.51728181912169إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031وائل محمد محمد السعيد اسماعيل6594

2013.57.515.5111767.555.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031وليد اشرف محمد محمد ابراهيم6595

2928.5182715.51911889إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031يوسف ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم6596

49317.55.5153950إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031يوسف المرسى يوسف االمام يوسف6597

31.528.518261418.511869.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031يوسف صابر احمد محمد عابد6598

3025.517.527.51218112.568.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031يوسف على رجب احمد حسن همام6599

31.528.519.529.5192012858.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031يوسف محمد ابراهيم محمد محمد العزب6600

3929.5203019.5181387.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسراء عبد السالم فاروق محمود عابد6601

3730203020201377.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسراء محمد حسين علي محمد6602

29.53018.52818.517.5124.579.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسراء هانى ماهر محمود شلبى6603

29.528.51827181712159.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسماء السيد السيد يوسف6604

2.53.5710.56.513305.56.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسماء السيد مهدى غريب محمد الدهشان6605

33.527.515.527.517.519121.5510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسماء عبد المنعم عبد الغفار محمد جاد6606

241811.52713.5179446.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسماء فاروق فاروق عبد الفتاح حسنين6607

35.52818.527.51819127.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسماء محب فؤاد عبد الفتاح حسنين6608

282716.529.518.520119.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسماء محمد عبد الغنى مندور على6609

38271729.517.52012959إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اسماء محمد عبد المنعم حسن محمود6610

322817.5291717.5123.587.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031االء ابراهيم ابراهيم محمد النجار6611

3427.520272020128.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031االء على عبده محمد على6612

3320.52025.51920118610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031امانى صالح فتحى عبد الفتاح ابو الخير6613

3727.51927.519.520130.53.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031امانى فريد عبد المنعم احمد حامد6614

33.522.52026182012049.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031امل سامي ابراهيم عبد الحليم6615

37.527.51926.51920129.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031امنيه اشرف سالم جمعه سليمان6616

38.527.51929.52020134.5610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031امنيه عبد السالم محمد ابراهيم علي6617

3727.51929.51920132610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031امنيه عبد العزيز محمد ابو العمايم6618

17.58.512161014.56447إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اموره احمد حسن محمد حسن فضل6619

3924.52027.51920130510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اميره السيد جاد االمام يوسف6620

3825.520282020131.5510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اميره سعد منصور فهمى منصور6621
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3828202819.520133.55.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اميره سمير جالل السيد عوض6622

30111725.59.518935.56.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اميره طارق محمد ابراهيم محمد6623

30.58.51927.513.518994.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031اميره محمد حامد المندوه الغتورى6624

37.529.520292019.51365.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031امينه ياسر السيد ابراهيم عبد الهادى6625

35262029.519.5191304.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايمان جاد احمد جاد االمام6626

36.5181829.517191195.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايمان عبد السميع عبد السالم فهمى غازى6627

بيلى6628 33.511.5182918201105.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايمان عبد الفتاح عبد الحميد مندورال

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايمان فرحات عبد السالم فرحات6629

35.5272028.520191317.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايمان محمد سعد محمد عبد المنعم طعيمه6630

3622.52028.519.517.5126.5510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايه ابراهيم ابراهيم حامد على6631

28271927.51918120.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايه احمد احمد محمد البغدادى6632

20.521202818.5171084.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايه رشاد ابراهيم رشاد عبد هللا6633

272620281918.51205.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايه كامل هالل كامل سالمه6634

31.52819.52919.514127.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايه محمد ابراهيم ابراهيم سليمان6635

3023.52028.517161195.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايه محمد جمال السعدونى احمد6636

33.526202719.51612668إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ايه هانى ابراهيم محمد احمد6637

24.51618.52913161014.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بسمله العربى عقيله محمد عقيله6638

ام ابراهيم محمد6639 28.517.518261816.510858إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بسمله حازم االم

26.515.517.526.518.516.5104.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بسمله سمير السيد ابو النجاه سليم6640

35.5292028.520181334.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بسمه ابراهيم ابو الفتوح احمد الخشابى6641

3829202919181354.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بسمه احمد عبد السالم احمد عبد المتعال6642

35.5281929.519.519131.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بسنت احمد محمد عبد المعطى العدل6643

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031بشرى ابراهيم على ابراهيم ابو الهدى6644

35.528.52029.52018133.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031تسنيم ياسر ابراهيم محمد احمد6645

37.528.517.5292018132.548.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031جنا عمر محمد رشدى معوض6646

2926.518292018122.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031جنى محمد عبد المنعم محمد احمد6647

2926.52029.5201812549إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حنان السيد حامد عبد الباقى ابراهيم6648

33.5281828.519.518127.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حنان صالح عبد الحميد عبد الحليم عسيلي6649

37252029.52019131.54.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حنان محمد السيد ابو العنين الباز6650

24.528182919.51911959.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حنين طارق ابراهيم ابراهيم حسانين6651

2826.516.528131811259إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حنين فوزى فوزى السيد السيد6652

372918.53019.51813459.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حنين محمد عبد المنعم عباس يوسف6653

3726183018.519129.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حنين وليد ابراهيم الحسينى ابو العنين6654

342617.529.517.519124.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031حياء ابراهيم ابراهيم عبد الحميد محمد6655

3827.51928.5192013288.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031خلود شريف مصطفى المتولى العشرى6656

3727182818.520128.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031خلود محمد السيد محمد الغتورى6657

3327.517.52917.520124.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031خلود محمد عبد العزيز صادق السيد6658

3728.51929.5202013479.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031دنيا محمد السيد على سليمان6659

35.52817.528.51920128.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031دنيا محمد عبد الحميد ابراهيم على6660

ة ناجي صالح عبد المنعم ابراهيم6661 3929.52029.5202013869.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031راوي

33.52719.529192012859.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحاب ابراهيم عثمان عبد الرازق ابو النجاه6662

3728.519.5302020135610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحاب احمد عبد المنعم عبد اللطيف شجر6663

211711.527161892.568إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحاب حسانين عبد السالم ابوزيد6664

32.525.513.527.517.517.5116.568.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحاب نصر محمد عباس على بركه6665

3823.511301918121.568.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحمه اسامه ابراهيم حسن السيد6666

36.527.517.529.517.520128.569إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحمه اسامه حسن محمد حسن الشعراوى6667

342315.523.5171911358إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحمه السيد احمد عبد الباسط احمد6668

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحمه السيد محمود السيد ابراهيم6669
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36.5261727.518.518.5125.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحمه مجدى ابراهيم ابراهيم الشيخ6670

37.52616.52718.519.5125.568.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحمه محمد محمد باقوت السيد6671

3828.51829.5201913469.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رحمه مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم6672

نا احمد ماهر محمود ابراهيم6673 35.5271627.515.519121.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ردي

38.527.517301918132610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031رنا محمد محمد ابوعوف6674

392818302019.513569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031روان سامى سامى فتوح محمد6675

37.5281929.519.518.5133.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031روان محمد ابراهيم سند حماد6676

393019.53019.519.513859.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031روان نجيب السيد عبد الفتاح شراب6677

3829182718.520130.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031روان ياسر السيد السيد محمد6678

32.526.516.5281619119.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ريحانه احمد ابراهيم محمد رمضان6679

3523.516.529.51819.5122.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ريهام احمد صبحى نصحى6680

35.524152916.518.512068.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ريهام حسام هاشم على جالل6681

35.52817.529.51919129.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ريهام عصام رمزي عوض عوض6682

292515.52517.520112510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زينب المتولى محمود محمد جوهر6683

3528.51726.51819.512559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زينب رشاد السعبيد رشاد6684

3727.51728.5181912869.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زينب طارق السيد محمد ابراهيم عبيد6685

36.526.517.52917.518.512759.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زينب عبد الفتاح محمد ابراهيم االمام6686

34.527.517281719.512459إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زينب محمد حامد السيد حامد6687

21.59.513.5111419.569.585إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زينب محمد متولى على متولى6688

352316.527.516.519118.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031زينب محمود على على الخميسى6689

36.52815.530162012659.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ساره هانى هاشم على جالل6690

38.5301729.518.520133.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سلمى احمد السيد احمد محمد شجر6691

3628.515.529.515.52012559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سما محمد عبد الحميد يوسف المرسى6692

19.521.51829.51320101.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سناء السيد فؤاد محمد احمد الخميسى6693

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031سوزان ابراهيم على عبد الحميد حامد6694

3229.518.52819.520127.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شاديه رضا السيد عبد الفتاح6695

2222172712.516.5100.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شربات محمد ابراهيم محمد الشيخ6696

262416.527.515.518109.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شروق احمد متولى بركات العشرى6697

23.519.51628141910159.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شمس عبد الوهاب السيد عبد الوهاب6698

362819.5272020130.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شهد ابراهيم محمد حافظ الباز6699

3629.519.526.52020131.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شهد عبده ابو الفتوح عبده طعيمه6700

2527.515.5261318.510759.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شيماء احمد يحي احمد على6701

252514.5261318.5103.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شيماء السيد رزق السيد الكناني6702

26.52715.52713.518.5109.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شيماء سعد جمال السعيد حسن6703

33.5291928.518191285.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شيماء شاكر فتحى محمود ابراهيم6704

10.520.513.525915.578.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031شيماء صالح حسن صالح شطا6705

2827.51926.519.518.5120.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031صفا عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح محمد جاد6706

24.525.514.524.516181057.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031صفاء جميل عبد الراضى محمود حسانين6707

000000000إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031صفيه حسن محمد المتولى ابراهيم6708

29.53018.524.517.518.51205.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عائشه محمد طه ابراهيم خليفه6709

3226.518.52918.519124.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عزيزه الدرينى الدرينى ابراهيم سليم6710

35.529.5192817191297.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031عال احمد فرحات احمد علي شريفه6711

19000015.51900إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031علياء ابراهيم على ابراهيم ابو الهدى6712

3629.5192919.5191337.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031علياء البغدادى صالح محمد عبد هللا6713

33.5301929.51919.513169إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031علياء السيد حافظ مهدى غريب6714

3226.51826.517.519.5120.556إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031علياء عبد هللا لطفى عماره جمعه6715

16.5181321111379.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031علياء على على احمد محمد منصور6716

252514.5251713106.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031غاده اشرف فتحي ابراهيم عيسي6717
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3027.51929.519.516125.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031غاده محمد محمد محمد احمد العفانى6718

342618.529.51915.51275.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031فاطمه الزهراء احمد شعبان عبدة خطاب6719

27.526.516231717.51105.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031فاطمه السيد عبد الحي ابراهيم عبد الهادي6720

22.529172518.517.51125.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031فاطمه اميرو المتولى عبد الباقى المتولى6721

322918.526.518141245.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031فاطمه حسن عبد الرحمن عبد السالم فتوح6722

302918.527.519.517.5124.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031فاطمه علي حسين على محمد6723

31241729.51816119.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031فوزيه جوده عبد هللا حسين الصعيدى6724

15.5261225131491.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031فوزيه عبد المنعم عبد المنعم ابراهيم النوسانى6725

3126.514.5271615.51156.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ليلى عزت عيسى محمد امين عبد الواحد6726

3325.518.526.51815.5121.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ماجده مجدى ممدوح صالح الدين بدوى6727

34.527.51727.51815.5124.559.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مايسه سعد فتحى ابراهيم محمد عبده6728

3527.518.528.51919.5128.5510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مرام احمد احمد عبد الحميد احمد6729

3829.518302020135.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم السيد ثابت السيد السيد نور6730

2320.516.52617.515103.557.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم السيد محمد السيد عوض هيكل6731

272817271915.51185.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم عبد المنعم عبد السالم ابراهيم عبد الهادى6732

272816.52617.515.51155.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم محمد ابراهيم رياض6733

30.526.516.5281816119.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم محمد عبد الفتاح عباس سعد6734

33241618.51215103.557.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم محمد محمد ابراهيم االمام6735

292716.519.51316.51057.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم مراد السيد على محمد السيد على6736

312616.517.511.514102.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مريم هانى سمير اسماعيل احمد6737

34.52816.52315.516117.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ممتازه السيد ابراهيم ابراهيم سليمان6738

35.52716.523.515.516.511859إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منار بكر مصباح عبد السالم حسن6739

1023.58.513.50.5105655.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منار محمد على ابراهيم ابو الهدى6740

30.5251614.510.51496.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منال احمد محمد عبد السالم فتوح6741

3428.517.5271716.51245.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه  هللا عبد المنعم عبد الرؤف السيد بدوى6742

38.529.5193019.518.5136.5510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه هللا السيد السيد على عبد المجيد6743

36.52919302019134.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه هللا محمد عبد الحميد فتوح عبد العزيز6744

31.5301825.51618.51215.53إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه هللا محمد عبد المنعم توفيق محمد6745

32221517.5131599.557.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه هللا ياسر محمد محمد ابراهيم خليفه6746

32.52414.5241312.510857إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه عصمت عطيه عبد العزيز عطيه6747

38.529.5203020191385.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه محمد احمد ابراهيم ابراهيم6748

3428152415.514116.558.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منه محمود عبد المنعم بدر العزب6749

36.5301824.5171812659إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منى ابراهيم السيد ابراهيم سالم6750

3025.514.522.51514.5107.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031منى يحى حافظ محمد الجبالى6751

34.52815.5251618.51195.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مى بكر مصباح عبد السالم حسن6752

38.53019.5302018.51385.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مى عبد المنعم عبد المنعم هالل السيد6753

383019.529.52018.51375.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031مياده ابراهيم السيد ابراهيم سالم6754

34.5281924.517.518.5123.559إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نبيله محمد السيد ابراهيم الطنطاوى6755

322618.51915.5171115.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نجاح محمد شوقى شعبان ابو النجاه6756

37301721.519.5181255.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نجالء السيد محمد عبد ربه عبد النبى6757

34291722.518.5181215.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ندا عبد المنعم عبد المنعم السيد احمد6758

36.529.51724.519.518.51275.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ندى السيد عوض عوض عوض6759

3527.5131917.518.5112610إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ندى طه على ابراهيم على شحاته6760

39301928.519.518.51365.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ندى محمود كمال الدين محمود محمد6761

28291825.51818.5118.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نرمين رمضان ابراهيم عبد الرؤف السيد6762

36291624.516.518.51224.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نسرين ابراهيم محمد المتولى مندور6763

21.5269.525.5171599.54.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نسرين محمود ابو الفتوح عبده طعيمه6764

2023.58.521.514.515.5885.56إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نسمة ابراهيم مصطفى ابراهيم6765
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39.53019.53020191395.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نضال هانى السيد مصطفى السيد6766

393019.5302019138.55.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نغم محمود السيد فرحات ابو النجاه6767

382714.5231719119.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نور محمد عبد الحميد عبد الرزاق محمد6768

37281822.516.5181224.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نورا محمد محمود عبده الباز6769

36.52814221216.5112.55.57إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نورا منير رمضان ابراهيم احمد6770

20.525517.510137857إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نوران محمد محمد على الخميسى6771

37.529.5193019191356.510إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نورهان ابراهيم ابراهيم عبد هللا سليم6772

32.52814.520.51515.5110.54.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نورهان السيد السيد عبد هللا سليمان6773

34.53018281818.5128.54.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نورهان السيد محمد عبد الحميد عبد الفتاح6774

35.53018.528.52018.5132.549.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نورهان محمود عبد السالم احمد الغتورى6775

35.52918.5291918.513159.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نيره ايهاب محمد السيد السيد محروس6776

37.53018.528.516.5201315.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031نيره طارق السيد احمد محمد شجر6777

35.52918.5301819.51315.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هاجر محمد السيد احمد شجر6778

ام االمام يوسف6779 8.520.51124.511.518761.55.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هاجر يوسف االم

36.529.516.5301719.5129.55.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هانم ابراهيم عبد الحميد احمد احمد6780

3830183019.519.5135.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هانم خاطر عبد الحليم السعيد6781

3929.518302020136.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هبه عمر سعد الدين محمد مصطفى6782

36.528.515.528.516201255.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هدير رضا محمد انور محمد هاشم6783

35.529.516.528.516.519.5126.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هدير فهمى منصور فهمى منصور6784

33301728142012268.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هدير محمد السيد راشد6785

342918.52816.52012659.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هند ابراهيم ابراهيم محمد ابو العنين6786

222010.522.59.51884.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031هند على ابراهيم عبد المنعم السيد6787

302817.5271219.5114.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ورده محمد محمد ابراهيم حسن6788

35.52816.528.51019.5118.569.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031وصال محمد صادق ابراهيم محمد فياله6789

262415.526.59181015.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031والء رجب حسن سعيد جامع6790

373018.53019.519.51355.59إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031يارا ابراهيم عباس عباس شتا6791

37.5301828.517.520131.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031يارا تامر ابراهيم احمد محمد6792

38.53019.53020201385.58.5إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ياسمين محمد محمد السعيد حسن6793

3730193012.519128.55.58إدارة غرب المنصورة  001شاوه ع م  0031ياسمين محمود ابراهيم محمد ابراهيم6794

3629172918.518.5129.53.59إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ابراهيم عيد حمدى عيد مراد6795

24.52051969.574.525إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032احمد اشرف سعيد المرسى طه6796

7.516.59.510.511105537.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032احمد رمضان يوسف احمد6797

36301926.52019.5131.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032احمد محمد صالح عبد الحميد السيد6798

2327152014.51099.55.58إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032احمد محمود ابراهيم صالح ابراهيم6799

242814.5251719.5108.555إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032اسامة ساعد السعيد فتحى6800

222813208.51991.556.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032السيد ابراهيم كمال السيد جاد6801

33.52716.528.51819.5123.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ايمن ابراهيم مسعد ابراهيم6802

36301929.52020134.567إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032حازم كمال فتحى عبد الحميد السيد6803

362918.529.5202013357إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032حسين محمد حسين جمعة رجب6804

725141514.51375.564.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ذاكى سميح ذاكى العرابى عبد اللطيف6805

2628162617.515113.566.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032زياد احمد التابعى السيدعبد العال6806

17.530172415.51710467.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032زياد محمود محمد عرفة6807

36.529.519.527.519.519132.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032سعد محمد محمد الشربينى محرم6808

34.53019.527.51919130.569إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032سند مسعد عبد هللا السيد السيد6809

32301928.519.51712958إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عبد الغنى محمد عبد الغنى ابراهيم الدسوقى6810

29.530192819.518.512657.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عبد هللا عبد الملك عبد هللا السيد السيد6811

19.53018261717.5110.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عبد المنعم محمود محمد عرفة6812

18.5301724.5171910776.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عبد الحميد6813
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10.522.510229167474.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عصام الدين محمد ياقوت عالم محمد6814

192615231117.59455.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عمار محمد حسين محمد ابراهيم6815

31291929.51716125.569إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عمر الدكتور على على االمام6816

31.53018271618122.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عمر السيد احمد السيد يوسف6817

182114.524.515149357إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032عمر محمد زكى محمد محمد ابو رفاعى6818

33.52818.528.51919127.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032فارس ايمن البربرى محمد مسعد6819

1524122215.51588.557إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032فارس رضا شعبان قمرفراج6820

10.5221122.514.51580.556.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032فارس محمد الشحات صادق عرفات6821

363018.5291918.5132.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ماهر احمد ماهر محمد العدل6822

23.525.515.526.51415.510557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد احمد السعيد عباس االمام6823

36.53019.5282018.513458.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد احمد السيد محمد سيد احمد6824

302918.52816.516.512258.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد احمد شعبان عبد الوهاب6825

373019.5302020136.559إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد احمد محمد احمد صالح6826

7.52117201111.576.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد اسماعيل عوض عبد السالم محمد الجوهرى6827

272317.524.51819.511067.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد السيد عطيه يسين عبد هللا6828

35.53018.527.51820129.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد المرسى محمد السيد6829

20.52814.524.51913.5106.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد فتحى محمد عبد الرؤف سعيد6830

141810.522112.575.538إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد محمد ابراهيم احمد كشك6831

924917.510.5147037.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد محمد عبد الجليل على6832

ام النجار6833 252417.526.5161410949إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد محمود االم

36.53019.529.519.51913549إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد محمود الشحات الطنطاوى نصار6834

29.52518281716.5117.549.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032محمد محمود محمود عطيه عطيه6835

322617.52814.518.511868إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032اسماء احمد السيد عبد الحميد حسين6836

30.51612.51811198848.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032امل محمود ابراهيم السيد محمد6837

27.514.51217815.57949إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032انجى احمد الشحات السيد حسين6838

37.52719.52818.520130.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032اية احمد السعيد محمد السعيد6839

36.52919.526.519.52013169.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ايمان السيد ابوبكر السيد السيد6840

34.52719.526162012369.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ايمان الشحات يوسف الشحات حسنين6841

39302029202013869إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ايمان محمد محمد فراج العدوى6842

36.52919.521.51720123.569إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ايه انور ابراهيم حمد الغضبان6843

34281919.51720117.559إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ايه صابر محمد قمرفراج6844

3325.5182115.517.511359إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ايه ياسر السعيد امين عمر6845

38.528.51928.519.51913459إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032بسمة رضا السيد عبد الرازق6846

27.513.511.519.51217844.58إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032حنين محمد احمد فتوح احمد عمر6847

يا رضا جالل عبد العليم جمعه6848 36.53019.52920201354.59إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032دال

3222.5182718.51911859.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032دعاء معاطى ابراهيم معاطى6849

31.525.518.52916.519.51214.58إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032رحاب حسن كامل رمضان السيد الجمال6850

36.53019.526.519.52013269إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032رحمه شريف الحفناوى طه الحفناوى6851

18161012.5101566.558إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032رشا محمد السيد سالمة اسماعيل6852

373019.528.519.520134.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032رضوى عبد الحميد محمد عبد الحميد ابراهيم6853

3625172515.520118.55.59إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032زينب ابراهيم محمد عبد هللا مصطفى6854

3023142114191024.59إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032سارة احمد ابو الفتوح محمود محمد6855

34.526.516.5241520116.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032سالى ماجد الشويحى عثمان رجب6856

2516.514.5191419.58968.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032سعاد السيد ابراهيم معاطى هان6857

3728.5192919.51913359.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032شمس الظريف محمد ظريف ابو العنين6858

38.528.5192919.520134.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032شهد جمال احمد عبد الوهاب6859

383019302018137510إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032فاطمة محمد مصطفى محمود مصطفى6860

29.528.51729.513.520118510إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032لميا تامر محب صالح عبد الحميد6861
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3729.519301720132.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032مريم رضا كامل حسن عوض6862

3829.51929.519.519135.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032مريم شريف صبحى السعيد السعيد6863

3328.518302019.5129.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032مريم مصباح عيد مراد السيد6864

9.512.5923.5917.563.558إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032منار محمد السيد سالمه اسماعيل6865

34.527.516.5291820125.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032منة ابراهيم ابراهيم السيد6866

32.52215.527.5817.5105.559إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032منةهللا عادل محمد محمود عويضه6867

342514301218.511558إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032نادية خالد احمد خالد النخله6868

35.53017.53018.520131.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032نجالء حمادة محسن احمد برهام6869

3529.514.530152012469إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032ندى احمد ابراهيم االمام6870

37.529.51830192013469.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032نها الشاذلى عبد العزيز اسماعيل محمد6871

38.529.51929.52019136.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032هالة عصام نزية اسماعيل محمد6872

3629.518301920132.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032وردة السيد محمد عبد الرؤف سعيد6873

34.528.5192918.520129.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت األكراد ع م  0032يمنى نجيب سمير محمد توفيق6874

3328.518.528.51818126.54.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ابراهيم احمد حمزه محمد ابو الغيط6875

30.52716.528181812059إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ابراهيم السيد العزيزى احمد ابو زيد6876

212416.527.5181910749.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ابراهيم حسن محمد محمد عبد هللا شرشره6877

1416624.5814.568.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ابراهيم شحاته ابراهيم سيد6878

242513.528.517181085.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ابراهيم عبد المنعم محمود عبد اللطيف6879

3528192919.519130.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ابراهيم محمد ابراهيم محمد نجم6880

302917.52816.52012159.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد ابراهيم بدوى ابراهيم احمد6881

2423172819.518111.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد احمد فؤاد عبد الرازق بدوى6882

16.51511.5281515.58648.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد اسماعيل محمد اسماعيل حسن6883

34.529.51930202013359.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد السيد محمد عبد الهادي منصور6884

25.52713.527.515.51910948إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد حجازى على ابراهيم حجازى6885

232717.5271819112.549.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد سعد سمير احمد الشاذلى6886

28.52618.528.51820119.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد عيد محمد حامد ابو شعيشع6887

000000000إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد فاروق قدرى محمود والى6888

202613281419.51014.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد فاضل ماهر على البديوى6889

2323.513.52514.519.599.55.58إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد ماهر يسرى محمد عواد عبد العال6890

132712.527.513.51493.54.57إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد متولى عيد متولى عطيه6891

33.5291928.5171912779.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد محمد الغندور حموده طرباى6892

29.52818.528.516.5141215.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد محمد حلمى عبده محمد سالم6893

3329.5192818.518.512848.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد محمد فتحى محمد المتولى نجم6894

3028.51928.51817.512449إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد محمود ربيع محمد مختار6895

3728.519302019134.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد ناجى عبده محمودالحسينى6896

3728193019.519.5133.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد ناصر احمد عبده احمد6897

26.53018.52818.518121.55.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد ناصر عبد المجيد صبح عبد ربه6898

35.529192718.519.512979.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد وائل احمد احمد صالح6899

2828.519.528.5187122.589.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033احمد وائل سمير ابو الفتوح ابراهيم6900

37301929.518.517.5134610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ادم سعد محمد مصطفى عوض6901

36281927.51818.5128.5810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسامة ابراهيم محمد ابراهيم عمر6902

322112.526.513.516.5105.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسامه اسامه احمد الشاذلى محمد6903

37.530192919.519.513589إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسامه محمود لطفى الطاهرى نجا6904

29.52316.52413.518.5106.54.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسالم اسامه صفوت عبد اللطيف6905

3428192817.519126.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسالم حامد الغندور حموده طرباى6906

37291929.519.519.51347.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسالم محمد محمد العدل احمد6907

3325172815.518.5118.558.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسالم ناجى ابراهيم احمد هيكل6908

35291927.51819.5128.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسماعيل السيد اسماعيل فرحات6909
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3126.518.52816.517120.567إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اشرف ابراهيم محمد عطيه6910

33.53016.52918.520127.56.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اشرف احمد ابو الوفا حسب هللا حسب هللا6911

32261825.51719118.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033السيد الشحات محمد الشحات هيكل6912

352917.528.51719.51274.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033السيد عمر السيد عبد الخالق الخبيرى6913

25.527.515.5271818113.558.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033العربي عالء الدين العربي عبد هللا6914

26.5281925.516171155.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033امجد امجد حسن محمد حامد6915

29.527192817.517.51214.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033امير السعيد رشاد عبده محمد6916

262915.52719.518.511779إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033امير على حسين محمد ابو المجد6917

ياري6918 3027182817191206.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اياد تامر نبيل عبد الرحمن مصطغي االب

272714271518.511078.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمن عادل بليغ محمد ابراهيم6919

3730193019.519.5135.57.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايهاب حمدى عبد هللا عبدة عبد هللا6920

3830193019.519.5136.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايهاب عبده المتولى عبده الحلو6921

27.52815.5261419.511147.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033جمال احمد محمد محمد عبد ربه6922

32291826.516.517.51223.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033حسن احمد محمد على الصبحى6923

3528.518.528.52019.5130.54.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033حسين على حسين على عبد القادر6924

37.5291927.51618.51293.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033حلمى احمد حلمى عبد ربه صبح6925

35.5291926.5151912568إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033خالد نزية ابو مسلم محمد ابراهيم6926

36301929.52019.5134.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033خفاجى منتصر على محمود على6927

27291928.51718.5120.589إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033خيرت ناصر خيرت احمد سالم6928

28.528.518.52815.519.51196.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رامى هانى محمد صادق احمد6929

2927192817.519120.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ربيع محمد ربيع محمد مفرج6930

15.5251322141489.56.58إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زهدى حميده محمد احمد اسماعيل6931

26.52717.52816.513.5115.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زياد خالد كمال عامر فرج6932

37.5291929.51919.513479إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زياد عمرو محمد السيد عز الرجال6933

000000000إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زياد وجيه حمدان منير احمد عبد الحليم6934

312719281718.51226.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سامي السيد بركات احمد ابراهيم6935

38.5301928.5181913479.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سامى محمد عطيه محمد ابوسيف6936

38.529192819.519.51347.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عادل اسامه عادل اسماعيل منصور6937

342818.5281619124.53.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عاطف حسن محمد حسن6938

35.52919281618.5127.548إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عاطف مصطفى محمد محمود محمود6939

2828172813171146.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن ابراهيم عيد ابراهيم حجازى6940

2925152514.512.5108.537إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن السيد المتولى احمد السيد6941

352817.529.52018.513079إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن جمعه على محمود خفاجى6942

372919292019.513479إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن حازم حلمى احمد اسماعيل6943

37.52918302019.5134.589إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن محمد صفوت عبد اللطيف سايمان خفاجى6944

30.52817.526.517.518.512089إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن محمد مصطفى اسماعيل المرسى6945

15.5261525.51417.5965.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد هللا احمد عبد المعتمد احمد جاد الرب6946

36.52916.529.518.519.51307.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن حسن المرسى نجم6947

36.52819302019.5133.57.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن رضا محمود صالح والى6948

352418.5281919124.56.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الرحمن محمد رمضان احمد اسماعيل6949

3223.5172719.5191197.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد هللا عبده سعيد محمد سعيد6950

34.525.52028181912689إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد هللا نزيه محمد عبد الخالق6951

33.5211927.518.519119.577إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبد الهادى احمد عبد الهادى الحسينى محمد6952

22.51213.52216168665.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبده بكر طه عبده على6953

16.52414.52616.51497.577إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبده مجدى عبد الوهاب محمد6954

20.52115.52416139754.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عدنان ابوزيد محمد على ابو العال6955

19.52216.528141710065.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عطيه محمد عطيه احمد رجب سعفان6956

12131223.5131773.546إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عالء الدين احمد عبد المعتمد احمد جاد الرب6957
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282919.52815.51912067إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عالء محمد احمد حسين خضر6958

36271928.51620126.587إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033على مصطفى احمد مصطفى عوض6959

282818.527.516.519118.565إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033على ناصر شحاته احمد السيد6960

31.526.5192819.519124.567.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عمار ابراهيم عادل ابراهيم الغريب6961

35282029.52020132.577إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عمار محمد احمد محمد احمد  سالمه6962

23.52618.52812.511.5108.559.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عمر راضى حسن عبده ابو النجا6963

2526182416.515.5109.577.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عمر محمد احمد ابراهيم ابراهيم6964

362918.523.517.518124.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عمرو احمد احمد السعيد حسين6965

3322182718.519118.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عمرو احمد محمد الشحات عبد الرحمن6966

15.54.513.527.511.51672.548.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عمرو مصطفى عبد الرحمن فرغلى محمد6967

26271828181811778.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فارس عبده الحسينى عبده شحاته6968

33.524.51829181812369.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فارس نبيل احمد على ايران6969

37.52819.52919.518133.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فتحى نبيه البسيونى البسيونى محمد6970

2726.515.52414.516.5107.567.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فيصل ناصر محمد المهدى رمضان6971

372219.52917.51812568إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033كريم اميه محمد فوزى محمد طه6972

30.52717.526.515.5171173.58إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033كريم انور الشحات محمد حسن6973

36272028.51919130.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033كريم علي عبد العزيز علي احمد مبروك6974

32.52920291919129.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033كريم محمد شريف سعد شريف6975

32.528.52029191912968.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ماهر احمد ماهر نجم ابراهيم نجم6976

24.516162813.514.59858إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محرم عابد محمود مصطفى6977

19.524162611.5199737إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد ابراهيم ابراهيم نصر احمد6978

37.528.52029201713546إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد ابراهيم محمد عبده العربى6979

3145126184014.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد احمد ابراهيم عبد الحميد عبد السالم6980

14.5246.528.5111484.53.55إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد احمد محمد عبده المتولى6981

362717.5291618125.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد اسامة السعودي مندوه عبد الرازق6982

39301928.517.51913478إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد اكرامى محمد محمد قورة6983

2525.513.520.514.5169957إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد السيد السيد محمد عبد الحميد6984

38.52920302020137.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد السيد محمد عبد العزيزالمرسى6985

3830203018.519136.5810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد امجد عبد العزيز محمد عبد العزيز6986

3929203019.519137.587.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد جمال محمد مصطفى الطنطاوى6987

3827.52029.518.519133.578إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد خالد كيوان الشاذلى كيوان6988

37.52719.52918.519131.578إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد رجائى صفوت عبد اللطيف خفاجى6989

30.525.519.523.515.516114.53.57إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد رزق احمد رزق6990

38.5292028.519.518.5135.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد رضا عبد الحى محمود الجندى6991

32272028.512.51912077.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد زيدان محمد سعد الدين6992

27.52218.528.51718113.567.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد سعد المتولى ابو العنين6993

32.52418.528.517.517.512167.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد صالح محمد الصاوى محمد6994

242717.526.51415.510968.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد طارق عبد المعطى محمد غانم عبده6995

37281628.516.51812678.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد طارق محمد رمضان6996

3929203018.519136.578إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد طالل محمد عبد الرزاق محمد6997

39.529203018.518.513779.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد عادل حسنى بدوى6998

28.524.51827.518.51811758إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد عبد الفتاح عبد الهادى هالل عبد الفتاح6999

1922.518.528.51116.599.556إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد عرفات رمضان محمد المتولي7000

27.5272027.51718.511969.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد عالء عبد الرازق ابراهيم منصور7001

3529203018.519.5132.568.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد على عبد الرزاق ابو مسلم7002

3728203019.519134.568.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد فتوح ابراهيم نجا اسماعيل غنيم7003

272416.524.517.515.5109.568إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد فتوح حلمى فتوح عبد الرازق7004

26262027.518.518118410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد لطفى العوضى محمد عطيه7005
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38292029.519.52013639إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد مجدى محمد ابراهيم السيد طرباى7006

20261527.51316.5101.537.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد محمد عبد النعيم محمد ابو سيف7007

28.52819.528.51517119.528.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد محمد نجاح سيد احمد هان7008

312719.528.517.517.5123.568.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد ناصر محمد احمد العشماوى7009

362819281817.512947إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد ناصر محمد محمد القناوى7010

36.528192818.51813067.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمد نزيه عبد القادر طرباى طرباى7011

33271928.516.518.512447إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود ابراهيم بدوى ابراهيم احمد7012

302817.526.514.512.5116.529إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود احمد عبد النعيم لطفى احمد7013

36.527.520291919.513257إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود رضا خفاجى ابراهيم خفاجى7014

3627.5202815.52012749إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود زيدان محمد سعد الدين7015

24.527182814.518112310إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود طارئ ربيع محمود طرباى7016

17.525.518.5281217101.528إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود فتوح محمود العشماوى7017

30.527.519.5301516122.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود محسن زكي السيد نبليه7018

2523.518.5271413.510859إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود محمد عابد نافع حسن7019

3427.518.5291717.512659إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود محمد فاروق ابراهيم الشربينى7020

3027.520281416119.548.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محمود محمود محمد عطيه المتولى7021

25.52419.528.51117.5108.539إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033محى الدين وائل محمد محمود ابراهيم7022

36272029.51819.5130.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مصطفى السعيد فتحى مصطفى السيد7023

33.527.519.52915.519.5125710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مصطفى محمد احمد السعيد حسين7024

36.519.52029.51718122.549.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033معاذ نزيه محمد عبد الخالق7025

33.52720301617126.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ناصر الشحات حسين محمد حسين7026

17.516.51628.51116.589.5110إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ناصر سليمان محمد الشحات عبد الرحمن7027

2927.520301718123.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ناصر عبده احمد عبده احمد7028

18.52415.526.5121596.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نبيل محمد نبيل فتحى ابو النصر7029

2324.518.5271217.510569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نور الغريب الشحات الغريب الشحات7030

1525.5162691691.568.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نور محمد عبد العزيز عبد الهادى موسى7031

32.527.5203017.520127.5510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هيثم عصام مخلص مندوه عبد الرازق7032

477.51006.528.536.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033وديع عالء محمد احمد سالم7033

9218.5227.58.56848إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسر حلمى فتحى فتوح بدوى7034

20261727.513.514.5104410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسر محمد محب عطيه رجب7035

35.5292028.5202013359.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يحى محمد محمد ابراهيم حسن7036

3626.520251820125.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يحى محمد يحى محمد رضوان7037

35292029.517.518131610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يحى محمود محمد محمود طلبة عيد7038

5111221.56.5105629إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يوسف السيد السيد احمد احمد7039

33282027.51819.5126.5510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يوسف السيد على عطيه السيد7040

14.521.516.524913.585.547.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يوسف حجازى مصطفى حجازى محمد عدس7041

33.52920291920130.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يوسف راضى محمد عبد الوهاب ابراهيم منصور فرحات7042

28.52918.52819.519123.5410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033يوسف سامح فتحى على على7043

1827.5162613.51610148.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسراء ابراهيم ابراهيم الدسوقى محمد الشيخ7044

262514.528.513.518107.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسراء السيد حلمى على عرابى7045

262614.52811.51910669.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسراء السيد عبد الوهاب احمد العتبانى7046

38302030202013889.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسراء العربى العربى المتولى اسماعيل7047

33292029.52020131.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسراء سامح لطفى عبد الحميد ندا7048

34282029202013169إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسماء ايمن احمد عاصم على طرباى7049

24191928.518.51810968إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اسماء مصطفى صبرى الغنيمى السيد7050

393019.529.5201913879إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033افنان محمد على عبد اللطيف محمد7051

36.5281927.519.520130.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033االء احمد على عوض شعيب7052

39302029.52020138.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033االء الشحات محمد الشحات سعد7053
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383019.5282018135.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033االء محمد الشحات محمد7054

3827192919.520132.589.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033االء مديح فتحى عبده العربى7055

36.53019301920134.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033الشيماء مصطفى مصطفى المرسى كيوان عقل7056

302511.5281212106.578إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033الماس ابراهيم احمد طلعتابراهيم السيد7057

33261628171412078.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033امانى سامى عيد متولى شحاته7058

27.526.51722.51416107.556.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033امنيه مرتضى نشات بركات7059

33.52818.52715.517.5122.567.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033اميره حسن عبد الباسط عبد العال المتبولى7060

3329.518.52615.517.5122.568إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033انجى انور جمال الدين احمد العتبانى عقل7061

39281828.519.517.513368.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033انجى طارق فؤاد ابو المعاطى7062

39302029.52020138.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمان عبد الوهاب محمد عبده الشوربجى نجم7063

34.53019.5282017.513278.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمان عبد هللا محمد احمد عبد الحليم7064

39302029.519.51813879إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمان عماد حمدى احمد المنسى7065

39302029.52020138.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمان قاسم رمضان احمد اسماعيل7066

020.58.5231006269إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمان محمد الغنيمى السيد عبد الرحمن7067

30.529.516291816.512378.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمان محمد على محمد الخولي7068

37.52816.52917.519128.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايمان محمد مصطفى احمد محمد7069

33.52819281418.5122.568إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايناس حسن ابراهيم حسن خليل7070

38301929.519.51913699.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه احمد محمد عنتر عنتر7071

39.529.51829.51920135.599.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه هللا حمدى حماد فاضل يوسف7072

22271524161810467.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه امين احمد على نعمة هللا7073

29.527.517.52616.51911777.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه عمر السيد عبد المجيد عيسى7074

332817.52516.51912076.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه محمد على محمد حسن7075

30.51614.517.51415.592.567إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه محمد فكرى احمد على7076

3428.515.521.516.517.511677إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه محمد محمد غازى7077

3826.519.52719.519130.568إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ايه ناجح ابراهيم السيد سليمان7078

34.52719.529191912979.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033بسملة ياسر محب عطيه رجب7079

3729.52029.5191913578إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033بسمله عادل فاضل محمد عثمان7080

34282028.51819128.577إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033بسمله مجدى كامل السيد احمد حماد7081

30281728181712177.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033بسمله محمد فوزى عماره احمد7082

39.5302029.5202013979.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033بسمله ناصر شهبور محمود محمود7083

37302029.52020136.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033بسمه فؤاد ابراهيم ابو المعاطى الحارون7084

38302028.52020136.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033تحية محمود حمدى ابراهيم منصور7085

36.526.519.52919.52013169.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033تحيه محمود محمد فهمى عبده7086

36.5301929.519.520134.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033تقية شعبان فتحى محمداالتربى7087

42717261410.58877إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ثريه بكر محمد عطيه المنولى7088

35.518.51725.518.517.511567.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033جهاد السيد حامد محمود محمد7089

272517.527.51716.511468إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033جوليا عبده سعد الشحات سعد7090

36.52619.526.519.52012869إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033حميده مغاورى احمد حجازى فوده7091

38291929.52020135.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033حنان محمد حلمى عبده الحلو7092

37272029.52020133.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033حنان ياسر ابراهيم محمد الشملول7093

38302030202013879.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دعاء حسن احمد منصورالمرسى7094

3725.516291819125.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دعاء طارق احمد ابراهيم رضوان7095

32171627.514.51910788إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دعاء فتحى عبد المعطى حسن7096

3425.51628.51618.512089إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دعاء محمد عبد الحي ابو مسلم عبد المقصود7097

27.52918.52815.516.5118.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دنيا رضا عطيه محمود الخليجى7098

29.52216.52915.515112.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دنيا عبد الحميد ذكى السيد الصعيدى7099

3124.518.527171711848إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دنيا عالء عبد هللا عبده عبد هللا7100

35.526.51927.51814126.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دنيا مختار رمضان محمد عوضين7101
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37.5301928.51920134710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033دينا محمد جمال عبده طرباى7102

يا السيد محمد رمضان شهاب الدين7103 3629.51928.518.520131.559.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ران

يا هاشم على شعبان ليلة7104 3227.518.528.518.52012569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ران

3429202818.518.5129.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رحمة السيد حلمى عبده الحلو7105

36.5261626.517.519122.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رحمه السادات حسانين جمعة حسانين7106

3022.514.526.51418107.576إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رحمه فتحى على الصبيحى فرحات7107

342718.529.5161912579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رحمه محمد الشحات احمد مصطفى7108

34.52416.529.51519119.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رحمه محمد عبد الهادى احمد عبد الهادى7109

3420.517.52915.519116.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رحمه هانى المرسى احمد محمد هيكل7110

22231426.511.514.59777إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033رنا محمد محمد عبد العليم العزب7111

3729.518.530181913379إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033روان محمد طه احمدعلى7112

1715.5142511.5168377.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033روضه محمد رجب محمد رجب7113

36291728.516.52012768.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ريناد هشام على عوض شعيب7114

20.512.511.527161787.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ريهام ياسر لبيب فتحى عبد الرازق7115

3826.515.527.51619123.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زهراء محمد احمد ابراهيم ابراهيم7116

291612.523.514199579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زينات عادل جالل محمد عبد هللا7117

342414.523.511.517.5107.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زينب السيد محمد رمضان شهاب الدين7118

332815.527.517.519.5121.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زينب امجد الهنداوى حجازى7119

37.53018.529.51919134.5810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033زينب حلمى رجب صالح7120

36.52917291819129.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سارة ابراهيم العزيزى احمد ابو زيد7121

37.5301929.5202013679.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سارة محمد معروف ربيع عبد الحميد7122

38.5302029.5202013879.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ساره محمود المتولى محمود العيسوى7123

3628192919.517131.589.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ساره محمود محمد عبد العاطى الشربينى7124

3027.5927.516.517.5110.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ساره مصطفى فتح هللا مصطفى على عيسى7125

352718.528.5191812879إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سميره مصطفى حسن على صابر7126

352817.528.5191912869إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سناء السيد محمد احمد اسماعيل7127

2223.511.524.514.515.59667إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سندريال حسين ابراهيم ابراهيم خفاجى7128

34.52915291919126.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033سهيله عطيه عبده عطيه على7129

312312.523.517.519107.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شاديه رمضان المتولى رمضان احمد7130

30.52919.527.517.51812468.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شاهيناز حاتم حمدينو عباس سيد احمد7131

31.5241727.5151911569إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شروق حسن صبرى حسن محمد7132

34.529.51829.51919130.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شروق طه محمود وهب هللا مبارك7133

37.53019.529.519.52013679.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شروق عاطف ابراهيم محمود ابراهيم7134

373018.528.519.520133.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شروق محمد ابو الوفا حسب هللا حسب هللا7135

2618.515.527.51315100.558إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شهد حماده حسنى محمد احمد7136

35301929191913279.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شهد خفاجى محمد الماضى العدل7137

35.52920292018133.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شهد محب حسانين جمعه حسانين7138

31.527.516.52715.51911879إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شهد محمد ابراهيم نبيه جمعه7139

3526.514241419113.578إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شهد محمد امين عرفه محمود7140

3728.51727.517.519127.578إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شيرين هانى محمد صادق احمد7141

28.523.514271516.510878إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033شيماء رضا احمد محمد طه7142

333018.52817.51912779.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ضحى عالء محمد فايد عبد الشكور7143

343019.529.5201813379إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ضحى فتحى محمد عبدة الشوربجى7144

28.5191425127.598.579إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبير عبد الباسط محمد على المليجى7145

29251726.510.51110878.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عبير مجدى على على عرابى7146

35.5301929.52013.513479إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033عال ناصر حافظ عبد هللا حافظ7147

363019292016.513478.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033علياء طرباى عبد القادر طرباى7148

3326.5172818.51212378.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033غاده طارق راضى شاهين صابر7149
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3628.51826.51816.512778.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فاطمة الزهراء اسماعيل ابراهيم احمد اسماعيل7150

35.5262028.518.517.5128.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فاطمة الزهراء السيد محمد عبد الباقى7151

37.5262026.517.520127.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فاطمه الرفاعى عبده عبد السالم ابو العال7152

37292029.52020135.57.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فاطمه حمدى قدرى محمود ابراهيم والى7153

33.53020282020131.589.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فاطمه رضا صالح الدين محمد سليمان7154

27131927.514.510.51015.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033فتحيه محمد جبر عبده محمد7155

3127.519.528.51619.5122.5710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ليلى احمد ماهر ابراهيم منصور7156

33.529.519301920131710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ليلى اسماعيل حسن احمد حسن7157

35.52818.527.518.5161288.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ليلى حمادة محمد زيدان عبد العزيز7158

35.52820301917132.578.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ليلى حيدر ابراهيم احمد شحاته7159

35.52919.529.519.52013369.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ليلى عادل محمود على خليل7160

30.525.519.52918.51912359إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ليلى محمود فاروق محمود همام7161

312618.52817.519.512178.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ماجده احمد السيد السيد منصور7162

26.525.518.529.515.519.5115.566.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مروه عبد المنعم محمد الزهيرى الطنطاوى7163

21.528.51828.515.518.511269إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم السيد احمد الغريب الشحات7164

8.525.516.52715.518.5937.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم السيد رمضان محمد المتولى7165

14.52816.52717.517.5103.57.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم السيد عبد الوهاب احمد العتبانى7166

15.52817.527.51518103.559.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم حمدان اسماعيل عبد العظيم حجازى7167

26.5281828.517.518118.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم صالح ماهر صالح المرسى7168

17.52617.526.510.514.5984.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم عبد القادر وجدى محمد محمد7169

35.52920302020134.569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم عالء جمال فتحى احمد7170

33.527182917.520125710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مريم محمد السيد علي ابراهيم7171

34.528.5192918.519129.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منار عبده محمد نصر دراز7172

24.521.51828.51818.5110.559.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منار محمد السيد محمد المرسى7173

25.524.51830181811649إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منة هللا احمد عبد الرازق الصاوى ابو الوفا7174

22291825.51718.5111.54.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منة هللا على ابراهيم ابراهيم عالم7175

26.52918281919.5120.56.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منه هللا اشرف عبد العزيز ابراهيم عبد الرحمن7176

23.526202617.519.511358.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منه هللا السيد رمضان محمود7177

34.52619.528.518.518.51276.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منه هللا حيدر ابراهيم احمد شحاته7178

35.527.52028.519.519.513159.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منه حسن محمد محمد عواد7179

17241927.517.513.51055.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033منى عالء محمد الحسينى حسن7180

3428192920191309.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مها محمد رفعت على على7181

34.528193019.519.51319.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033مى ابراهيم محمد الشحات عبد الرحمن7182

373019.529.519.520135.56.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ميسون اشرف الحسينى رشاد محمد7183

242218.5241815.5106.55.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ناديه حامد مصطفى سالمه العدل الخالوى7184

25.52318.5231811.51084.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نانسى السيد السعيد السيد السعيد7185

11.518.5182216.51386.55.57إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نجالء الخطيب ابو مسلم ابراهيم عبد المعطى7186

28.52417.52416.513110.55.58إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى احمد السيد عبد الشافى7187

2015.518.52612.51492.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى احمد الشحات احمد المنباوى7188

2723192518.518112.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى السيد عصام احمد الشوربجى7189

27.515.518.51918.515995.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى السيد محمد سيد احمد منصور7190

2610.517201616.589.55.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى بدير حسين على ابراهيم عويضة7191

000000000إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى فتحى فتحى عارف على7192

33.52619.523.51816.5120.56.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى محمد السيد سليمان النجار7193

106.58.51268.5434.56إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى محمد حامد سليمان7194

2620.519.52714.519.5107.54.59إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى محمد حامد محمود عبد الهادى7195

17.51416.522.510.514814.58.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى ناصر عبد القادر طرباى طرباى7196

2523.52027.517.520113.55.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ندى يحى محمد احمد العشماوى7197
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36.530192919.520134910إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نرمين سماره محمد عبده صالح7198

23.510.520281418.59689إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نرمين عبد الناصر ذكى السيد جريرة7199

2619.519.525.51618106.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نرمين فتحى محمد الشربينى الشربينى7200

34.52820291819.5129.5810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نظله عبد الناصر محمد ابراهيم عمر7201

3426192518.518.5122.5410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نهله مجدى محمد على زياده7202

322519.52619.519.5122510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورا احمد ابوسيف احمد7203

3227192418.517.5120.5410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورا احمد محمد محمد عبد الحليم7204

1413.513229.517.57249.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورا حمدى عبده السيد نافع7205

342518.52817.519.5123910إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورا صبرى محمود محمود القصبى7206

3427.519281318.5121.5810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورا عاطف الباز محمد السيد7207

302519.5231217.5109.5710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نوره عبد هللا محمد ابومسلم منصور7208

3426.520271420121.5710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نوره محسن محمود احمد عيسى7209

24.51417.52210.51888.558.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان احمد سمير احمد الشاذلى7210

000000000إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان السيد ادهم عبد البارى حموده7211

182319.5241217.596.559.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان حمادة حمدان محمد ابو سيف7212

2924.518.52714.518.5113.5510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان خالد رجب عبد النبى7213

28271927.51219.5113.5710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان على عبد الرازق على7214

2924.51925.512.517.5110.5410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان محمد محمود حامد سيد احمد7215

3928.519.53019.520136.5810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان محمد يحى محمد الكنانى عبدة7216

35261928.51719125.5810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان ممدوح ابو المعاطى ابو المعاطى7217

3826.5193019.520133810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان ناصر شهبور محمود محمود7218

332619.52613.518.5118810إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورهان ياسر عبد الوهاب الحسينى حسن7219

282419.52712.518.5111410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نورين جالل خفاجى ابراهيم خفاجى7220

232518.526.5111810448.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نيره محمد فتح هللا محمد عبدة7221

28.5241726.51017.510658إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نيره نصر محمد نصر محرم7222

33.525.518.52813.519.5119410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033نيهال امين نبيل امين الشوربجى7223

27.526.516251218107410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هاجر اسامه ابراهيم عبد الحميد عبد السالم7224

3826.519.5291820131510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هاجر فهمى عيد عيد المصلحى7225

362719291720128410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هاجر محمد حامد الشربينى الشربينى7226

36.52519301820128.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هاجر محمود صبرى عبد الرحمن محمد7227

3427.519.528.517.519127710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هاله محمد عبد الهادى احمد والى7228

32.52718.528.51817.5124.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هبه وائل جمال محمد القناوى7229

36.524.518.5291818.5126.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هدى محمد العدل الماضى العدل7230

3525.520291819127.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هدير السيد وفيق محمد محمد7231

3118.5172912.515.5108510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هناء سعد عبد العزيز المرسى ابو زيد7232

35.52719301920130.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033هند اشرف محمد احمد ابراهيم7233

000000000إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033وفاء السيد عنتر عنتر عنتر7234

3612.5182815.515110410إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين احمد محمد محمد صبرى ابراهيم7235

29.518.51826.516.518.5109510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين اشرف المتولى الشحات محمد7236

342319291819123710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين السيد المتولى محمد محمد7237

36.51918.52718.519119.5510إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين السيد امين زهير صابر7238

3615.51829.516.518.5115.5610إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين حسان السعيد حسان الصعيدى7239

3517.5182916.519116710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين سامى عبده محمد عبد الرازق7240

ام الرفاعى7241 351718.528.515.519114.5710إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين عاطف احمد االم

3723.518.52917.520125.5310إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين عطيه حمدان محمدابوسيف7242

35.529193019.519.513359إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين على فتحى على محمد شحاته7243

2826.519.5271619.511759.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانه ع م  0033ياسمين عيد حلمى محمد عبد الحليم7244

292618.528.516.518.5118.56.510إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034احمد ربيع المتولى العدوى شعبان7245
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28.5231826.516.519.5112.5610إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034اسالم حميده عبد الوهاب عبد السالم البيومى7246

22.52618.524141810569.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034اشرف اكرم السيد عبد السالم البيومى7247

823.518.52510.514.585.549إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034السيد عبد السالم عبد السالم ابراهيم عبد الهادى7248

22.52617.526.51416.5106.5410إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034امير صبحى البدراوى شعبان7249

15.52216.5261216.592410إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034بالل محمد ابراهيم محمد الموافى7250

22114.518.51010.56655إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034زياد ايمن سعد محمد محمد7251

4.51292713.510666.57.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034سامى محمد سامى محمد ابراهيم7252

1216.51525.513168258.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034سمير احمد محمود الرفاعى الرفاعى7253

20.51417.5261617.594710إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034على احمد محمد احمد محمد على7254

24.56.519251516.59078إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034على صفوت الغريب على عبد العزيز7255

1725.518.52715.513103.579.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034كمال محمد محمد بكير محرم7256

372820281618.512979.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034محسن مؤمن فراج سالمه محمد7257

30.527.519.528.51716.512379إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034محمد اسماعيل محمد فرحات7258

22.5191724.58.51091.54.57إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034محمد السيد احمد عبد الحفيظ على7259

ازى شعبان7260 36.526192716.518.512578.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034محمد الشبراوى على االزم

32.52618.526.515.518.511959إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034محمد رضا عوض شفيق عبد الرازق7261

17.52719.526.51615.5106.579.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034محمود ناصر محمد محمود البسطويسى7262

23.5252027.5161511277.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034مصطفى محمد مصطفى عبد الحميد العزب7263

27.5291928.51717.5121710إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034يوسف احمد جمعه المنباوى مجد7264

يا محمد محمد محمود البسطويسى7265 3028.520281819124.569.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034دال

34.5272027.51816.51277.58.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034رحمه عبد اللطيف عبد المقصود الشربينى7266

2926.520271717.5119.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034رحمه عبد الوهاب سعد عبد العال7267

3628.520291918.5132.58.510إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034سعاد السيد رياض احمد الكاشف7268

31.527.5202918181266.510إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034سلمي عبد الحميد فاروق محمد عبد الهادي7269

28.52319271517112.5610إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034مروه سعد مسعد المتولى السيد7270

332219.527.515.518.5117.569إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034منى هانى السيد على عبد العزيز7271

32.525.520291517.51227.510إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034ندى شعبان فاروق محمد7272

29.52218.527.51817.5115.5610إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034ندى فكرى المتولى العدوى شعبان7273

33262028.51918.5126.5710إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034نورهان خميس سليمان خميس سليمان7274

33241928.517.518.5122710إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034نورهان عبد الحى عبد الفتاح عبد الحليم عسيلى7275

2320.516.525.515.516.51015.59إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034نورهان عبد الحميد على عبد الحميد حامد7276

30242028.51918.5121.57.510إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034هدير مخلص على عبد السالم البيومى7277

ازى شعبان7278 35.526.5202920191317.510إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034ياسمين حمدان محمد االزم

3628.5202919.519133810إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034ياسمين محمد خالد محمد ابراهيم7279

26221928.516.518.51127.59.5إدارة غرب المنصورة  001الزمار ع م  0034ياسمين محمود ابراهيم السيد الطلبة7280

15.516.5182210108278إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035احمد الهادى سليمان العسوى سليمان7281

28.527.518.5291818121.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035احمد باسم حمدي حمودة الضحاوي7282

192318.528.51815.51075.59إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035احمد فتوح محمد ابو الفتوح السيد7283

2723.52026.51915.51167.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035احمد هيثم احمد بدوى7284

13.51816151013.572.54.55إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035احمد وائل احمد عبد الخالق الزهيري7285

3227.519.5281718.512479.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035حسن السيد محمد سليمان7286

2228.518.528.51519.5112.55.59إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035حسين السيد محمد سليمان7287

1826.518.5241416.51016.510إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035رائد طارق خليل احمد عيد7288

2527.5172515.51811078إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035رضا حندق شحاته قطب7289

19.523.515271215976.510إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035زياد عالء فؤاد محمد احمد7290

1424152410.515.587.568.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035شفيق فتحى شفيق المتولى احمد7291

2121202715.517.5104.569.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035طه زغلول طه محمد عبد الحميد7292

26.5192027.5151710859.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035عبد الرحمن محمد فؤاد محمد احمد7293
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17.527162514.5151004.510إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035عبده فتحى عبد الصبور السيد على7294

121511189.510.565.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035عبده محمد عبده فهيم السبع7295

421413.5612.539.533إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035عالء محمد عبده فهيم ابراهيم السبع7296

13221923.5181795.569إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035على محمد مسعد عبد العاطى شبلى7297

19.519.51923.5161797.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035كامل ايمن محسن كامل محمد سالم7298

12.512.515.52113.510753.54إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد احمد الميمى محمد نصر7299

25.52117231410.5100.567إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد احمد محمد ابو القاسم محمدهشام7300

282815271718.511556.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل يوسف7301

26.5261828.514.518113.558.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد الدسوقى عبد الهادى ابراهيم الحنفى7302

2525.517251517107.559.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد المعتزباهلل محمد علي الحسيني7303

192216.528.51619.510238إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد بخيت عبد اللطيف محمد الشرقاوى7304

31.53019291719.5126.559.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد سامح عوض رجب عبد الرحمن7305

15.52417.5248.51189.554.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد شكرى عبد السميع السيد الحلو7306

3524.517.528.51615.5121.557إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد لطفى رجب سليمان7307

36.526182711.51911967.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد مخلص السيد نبيه السيد7308

25.528182716.51911556.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمد هشام محمد ابراهيم7309

302618.527.513.519115.555إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمود عبد الرحمن عوض رجب عبد الرحمن7310

18.5261723.51116.59657.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035محمود محمد السيد المتولى7311

3228.51825.517.519121.5510إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035مصطفى اشرف مصطفى عبد اللطيف صابر7312

27.52918.529172012157.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035نور محمد ابراهيم دياب7313

29.5291828.514.519119.557.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035هشام محمد سعيد محمد السيد7314

25.525.517.524.51617.510957.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035هيثم طارق محمد عبده7315

132013.52410.511.58156إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035وليد رضا بركات محمد الباز7316

23281927.515.51511358.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035اسراء مدحت زكريا ابراهيم رمضان7317

34.52818291716126.568.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035اسماء عماد الرفاعى محمود7318

24.524.516.5281315.5106.558.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035اماني خالد عبده فهيم ابراهيم السبع7319

3426.518.528.514.51912257.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035امنية ايسر عبد الجواد حسن عبد الجواد7320

19.52818.526.513.518.510658.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035دينا ياسر محمد ذكى احمد7321

3228.5192817.517.512558.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035ريتاج ابراهيم رشاد حسن الغرقاوى7322

2617.51627131999.556.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035سما تامر محفوظ محمد عباس7323

31301928.51616124.558.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035شهد شعبان عبد الصبور السيد على7324

15.52714.5271417.59858.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035شهد ماجد السيد عبد السميع السيد7325

37.52919.529.519.519.513568إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035النا البسيونى المتولى محمود7326

12.519.51328.514.514.58859إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035ميرنا وليد عبد المعطى سليمان احمد7327

282719291715.512058.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035نورهان محمد الحسن جميل7328

18.52417.528.51414102.569إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035هاجر حازم عبد المعطى سليمان احمد7329

12.525.51821.512.5159038.5إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035هدى حسان احمد عمارة على7330

35.5281929.518.519130.558إدارة غرب المنصورة  001كفر االمشوطى ت أ  0035ياسمين عبد هللا على ابراهيم7331

36.525.5192919.519.5129.549إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036احمد حماده سعد ابراهيم المتولى7332

3629.518.52918.519131.559.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036احمد وائل فتح هللا محمد ابراهيم7333

3526.517.52614.519.5119.549إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036ادم هانى ابراهيم محمد محمود7334

33.5251926.517.519.5121.568.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036الصاوى ابراهيم الصاوى ابراهيم حسين7335

22.52918.528.517.51911658.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036باسم حافظ احمد حافظ على7336

2726.518.52915.515.5116.539.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036رحيم وائل محمد البسيونى ابراهيم7337

ش الفناجيلى7338 3829.519292019135.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036عادل على ابراهيم دروي

35.529.51928.52020132.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036عبد الرحمن محسن محمد محمد عواد7339

3529.51929.519.520132.568.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036عبد هللا الشحات محمد احمد المتولى عجوه7340

30281929.517.51412438.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036عمر ايمن السيد السيد الشربينى7341
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30.53019291920127.568.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036فتحى ابراهيم فتحى ابراهيم محمد عياد7342

30.52813.52718.520117.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036فتحى عبده احمد فتحى احمد مصطفى7343

30.52618.527.51413.5116.559إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036كريم على على ابراهيم خليل7344

35.529.51829.519.519.513279.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036ماجد احمد احمد منصور المرسى7345

3729.519.529.519.52013569.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036محمد احمد فكرى مصطفى محمد7346

35.530193019.519.513469.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036محمد اسامه لطفى الشوربجى احمد7347

3630203019.520135.579.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036محمد حمدان ابراهيم ابو المعاطى الحارون7348

36.5271929.519.519.5131.569إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036محمد مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل7349

36.53017.53019.519133.559.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036محمد وسام محمد العقداوى عبد الفتاح7350

30.5261228.5171811479إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036محمود محمد حسن على عيسى7351

3228.519.528.516.517125710إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036ناصر محمد سليمان خليل خليل7352

28.5251927.517.515117.589إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036وائل محمد صبرى عبده صالح7353

35.5301929.519.520133.57.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036تسنيم مصطفى بالل خليل مصطفى7354

37.53019302020136.57.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036روان يونس محمود على عبد الهادى7355

342918.528.518191287.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036سما جبر بالل خليل مصطفى7356

37.5291929.519.519134.5910إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036عايده فوزى على عماره على7357

363018.529.520191348.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036فاطمه هشام رياض محمد احمد7358

333017.527.518.520126.599.5إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036ميرنا محمود اسماعيل محمد7359

34291829.519.520130710إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036ندى رمضان حلمى على البسيونى7360

35.53018.529.52020133.57.510إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036نوران وليد عبد الحميد عبد الحليم العراقى7361

34.53017.5302019.5132810إدارة غرب المنصورة  001تلبانة الخاصة  0036هاجر هشام فتح هللا محمد ابراهيم7362

35.525.51828.51516122.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد ابراهيم معاطي ابراهيم يوسف7363

373019.529.519191357.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد الباز فتحي احمد احمد7364

34.53019.52917181306.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد السيد حامد السيد رضوان7365

342918291719.51277.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد رمضان علي الديسطي7366

33.5271825.517191218.58إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد سامح السعيد السيد االمام7367

313014.52617.5191197.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد سعد محمد عباس7368

27.525.513.525.512171047.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد عادل عبد المنعم عثمان بقري7369

222012.52211.5168878إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد عزمىي محمد محمود المرسى7370

11.51611.5201314726.58إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد على مستجير زكى معاطى7371

26.5151627111995.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد محمد ابراهيم محمد احمد7372

28.527.5182714.519115.56.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد محمد مسعد صالح7373

30.5251827.517191185.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037احمد مصطفى ايوب محمد حسنين7374

16.522.513.52514.517.5926.58إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ادهم عبد الوهاب على السيد عبد الوهاب7375

342517281519.511958.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ادهم محمد محمود احمد الغرباوي7376

67817.54.5134368إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037السيد احمد ابراهيم محمد االمام7377

2516.513241219.590.568.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037السيد السعيد مصطفى سعد الدين7378

30.526.512.52414.52010867.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037السيد المرسي السيد محمد7379

26.524.5142514.518.5104.568إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037السيد محمد السيد عبد العال احمد7380

16.5201416.51514.58278.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ايهاب عصام السعيد ابراهيم7381

2823.51727.516191128.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037حسام علي السيد عبد الوهاب7382

363015.5281919.5128.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037حسام ماهر فتحي احمد احمد7383

3629.5152818.519.51277.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037رضا جمال ثابت اسماعيل7384

33.5301628.519191277.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037زياد احمد محمد احمد عكاشه7385

2923.510.52613.516.5102.57.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037سليمان نشات سليمان حسن زهران7386

2325.51223.51218967.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037صبرى صبرى زهران السيد7387

323015.52518.5201218.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037صالح حجازي ابو شبانه حجازي7388

32.5281625.518.519120.5710إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037طارق السيد السعيد محمود محمود7389
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131510.515.5416586.57إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عبد الرحمن محمد السعيد ابراهيم7390

343019.527.518.520129.56.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عبد الرحمن محمد حسن الدسوقى رمضان7391

30.5251526.518191156.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عبد العظيم محمد عبد العظيم مسعد علي7392

209.541561154.56.55إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عبد القادر احمد عبد القادر عبد الخالق احمد7393

3324.562112.512.5976.56.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عبد هللا عبد الحليم حافظ محمود  المرسى7394

35.52815.527.51718.5123.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037على محمد على ابو المجد عبد الهادى7395

353016.52818.5201287.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عمار محمد عبد الرحيم محمد عبد الحى7396

3330172819181276.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عمر المهدى جاد المهدى7397

363017.5281819129.56.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عمر محمود الدسوقي السيد حسن7398

35.529.5172816.518126.56.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عمرو جمال علي عبد الباسط محمد7399

35.528.5162713.520120.569إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عمرو خالد فتحى فتوح ابراهيم7400

29.52618.52410191083.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عمرو سعد عبد الرؤف خليل حسن7401

2625.516.52411191033.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مؤمن محمد عبد الحميد شلبي7402

32.5261923.518.519119.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد ابراهيم السيد ابراهيم عبد البارى7403

29.526.518.5251819117.54.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد ابراهيم صبرى ابراهيم على النجار7404

31.5291826.518.519123.559.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد احمد الرافعي ابراهيم المتولي7405

ي حسن7406 1313.516.52014.518.577.549إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد احمد الوردان

25.52118221619.5102.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد احمد محمد السيد ابراهيم7407

19.5191821.513.51791.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد اشرف رجب وهبه على الشال7408

22.51518.523.516.519.5964.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد السيد محمد الشرقاوي7409

23.52419221619.5104.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد رزق ابراهيم احمد السيد7410

2021.518.524.515.519.510069.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد سامح الشحات احمد عبد السالم7411

27.521.518.5261819111.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد عابد السيد جمعه عبد البارى7412

30.527.518.525.51919.5121510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد عادل لطفى احمد السيد7413

323019.5271919.5127.53.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد محمود السيد عبد العال احمد7414

3227.517271919.5122.559.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمد نسيم رمضان رزق محمد7415

22.5211725.51819.51043.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمود امير نبيل معاطى7416

27.51817.522.51315.598.5410إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمود على هللا محمود مسعد الشوربجي7417

2923.51722.5151810749إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمود مجدى نجاح الحسينى احمد7418

3227.518.527.51719122.559.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037محمود مصطفى المهدى المتولى السالمونى7419

5.517.516.519.510.516.569.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مصطفي ابراهيم الغريب حسن محمد الجمال7420

27.52218.52415.519.5107.53.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مصطفى امير نبيل معاطى7421

262419271719.51134.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مصطفى حمدى مصطفى احمد العفيفى7422

33.5282027.518.520127.5810إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مصطفى طارق ابراهيم ابراهيم عوده7423

23.5262028.51820116510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037معتز عادل الشربيني محمد7424

272220281618.5113510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف حمدي محروس المتولي محمد السالموني7425

19211823.5151696.557.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف فرج السيد علي عبد العال7426

32271827.51820122.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف محمد الرافعي ابراهيم المتولى7427

26281928.51819.5119.558إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف محمد رزق المتولي شرف7428

23.52120261619106.558إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف محمد عبد الباسط محفوظ احمد7429

27.524.518.525.5142011056إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف محمود الدسوقى محمود ابو الحمايل7430

26.527.52029.517.52012158إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف ناصر سعد محمد حسانين7431

2126202816.516.5111.54.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف هشام احمد فهمى7432

30.5271928.5182012359.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يوسف هشام محمد اسماعيل محمد محمد السالمونى7433

24.530202819.52012269إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037اسراء احمد السيد محمد محمود7434

202919.527.516.518112.559إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037اسماء عادل صالح حافظ7435

2227.519251820111.569.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037االء الشوربجي نافز علي الشوربجي7436

32302027.52020129.579.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037االء المتولي علي ابو المجد عبد الهادي7437
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25.5292027.5181912069.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037االء محمد ابراهيم حافظ احمد7438

17.5292027.518.519.5112.559.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037الشيماء جمعه نجاح الحسينى احمد7439

29302027.52019.5126.569إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037امنيه سمير عبد الحميد شلبي7440

29292028.517.5201245.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037امنيه عبده مسعد صالح احمد7441

27.5262027.517.520118.558.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037امنيه يسن السعيد سعد الدين الباز7442

2728.520261920120.53.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037اميره حماده عبد الشافى فاضل7443

192718.5241419102.558.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037اميره نعيم محمد الشرقاوي السيد7444

22.528.518.526.5182011459.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ايمان محمد محمد سالمة علي7445

6.520.5182715.514.587.549إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ايه السيد المحمدي محمود7446

2524.52027.5171811459.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037بسمة محمد محمد االمام حنفى احمد7447

3127.5202819.52012659.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037بسملة السيد على ابو المجد عبد الهادي7448

22.52520231716.5107.549.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037حنين حسام فتحي احمد احمد7449

28.528.5202519.520121.56.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037خديجه حجازي ابو شبانه حجازي7450

يا محمد مسعد السيد ابراهيم7451 33.52918.527.51717125.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037دال

يا وليد الششتاوي زكي نعمان7452 33301828.51819127.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037دال

33.5291927.518.520127.599.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037رضوى مجدي السيد رضوان ابراهيم7453

26.5301825.518201187.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037روان تامر عبد هللا ابراهيم معاطى7454

26291927.51720118.57.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037روان خالد محمد مسعد دويدار7455

252618.5251719111.57.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037روان خالد معوض عبد المجيد علي7456

2629.518.52416201147.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037زينب السيد المهدي عباس هالل7457

323018.525.519201257.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037سلمى ابراهيم عوض عبد الغفار7458

29291824.516.519.51177.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037شروق رضا عبد العظيم طلبه عطا7459

31.525.515.527.515191157.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037شروق محمد عاطف محمد السيد7460

34.530192918.5201319.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037شهد سعد عبد العزيز رمضان على هانى7461

35.53018.528.51820130.58.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037شهد شعبان محمد شعبان مصطفى7462

343019.5292020132.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037شهد عماد محمد ابراهيم على7463

35.529.517.5281620126.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037عبير محمد رشاد محمد السيد7464

3630182816201287.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037فاطمه نزيه رمضان رزق محمد7465

38.53019.53019.520137.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037فرح احمد سامى حسن باشا7466

33.528.51825.51520120.57.58إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مريم حجازى ابو شبانه حجازى7467

36.529.518.529.517201317.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مريم عصام عطيه السيد عبد الهادى7468

37301929.518.52013479.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مريم محمد السيد ابراهيم عبد البارى7469

35.5301828.517.520129.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مريم نبيل السيد عبد الهادى سعد7470

34.5281827.517191257.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مريم وحيد ابو الفتوح متولى7471

33.527.517.5271720122.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037مريم وليد مصطفى عباس هالل7472

353017.52517.5201257.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ملك محمد حبيب عبد الرازق هالل7473

36.52917.52518.520126.57.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ملك محمد مصطفى احمد العفيفى7474

34.525.51823.51617.5117.57.59إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ملك محمود مصطفى محمود احمد7475

332918231518.51187.58.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037منه هللا عبد الفتاح عبد المحسن محمد7476

332519.5301819125.57.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037منه هللا محمد السيد علي الصاوى7477

373019.52919.5201357.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037منه هللا وليد السيد حجازى7478

38.52819292020134.57.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037منى طه محمد طه العدل7479

36.5301928.519201337.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ناريمان محمد نبيل معاطى معاطى7480

37.5301928.517201327.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037نجالء عمرو محمد نجيب محمد محمد7481

3223.51726.515181147.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ندى اسامه عبد هللا عبد الجليل محمود7482

3730192920191357.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ندى رضا عبد الهادى ابو المجد شلبى7483

35.529.51826.518.516.51289.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ندى وائل فتحى احمد احمد7484

27819146.51374.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037نسمه السيد عبد هللا علي خالد7485
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373017281916.51318.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037نورهان محمد نبيل معاطى معاطى7486

363016.528.518.516.5129.58.510إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037نورهان منتصر عبد العزيز رمضان على7487

36.529.517.52815.5171278.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037هاجر المتولى الغريب المتولى احمد7488

3628172714.517122.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037هاجر ثروت رفعت احمد السيد7489

16201624717837.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037هاجر مصباح محمد وهبه7490

34.5291727.516171247.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037هاله محمد جمعه محمد محمد اسماعيل7491

3529.517.52815.517125.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037هنا اشرف سعد يوسف7492

17.515.516.517.5813.5755.58إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037ياسمين علي عبد هللا علي خالد7493

ازى7494 373018.5281915.5132.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001شركة السويس لالسمنت ع م  0037يمنى عبد الناصر حجازى عطوه االزم

342918.5281519124.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038احمد ابراهيم المتولى مصطفى المتولى7495

2925.515.5248.510102.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038احمد فتحي الدمرداش محمود7496

3219.51726.59.516104.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038احمد ماهر احمد كمال محمد السعدنى7497

343019.527.518191297.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ادهم جمال السيد محمد العزب7498

33.5301927.518.519128.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038اسالم سامح محمد على المهدى7499

22221725.512.516997.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038السيد رضا عبد المحسن محمد على7500

22.52715.522.511.518.59958.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038السيد سعد فتحى ابراهيم عبد الهادى7501

15.52011.5206.51773.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038المرسى عبد الفتاح المرسى عبد الفتاح7502

2814.511259.517.58857.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038بالل يوسف رمضان حسين يوسف7503

2314.58.5248.51578.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038حسام اشرف صبحى غازى محمد7504

3630142817.519.5125.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038خالد جمال ابو زيد البسطويسى7505

34.527.515.52818.519.5124510إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038زياد ابراهيم حمدى احمد رمضان7506

3328192819.520127.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038سيف محيى الدين احمد محمد احمد عطيه7507

29.523.51325.515.520107610إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038طارق امين فاروق عبد الباقى على7508

34291828.51919.5128.5410إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038عادل نبيل السيد حموده السيد7509

322716261716118410إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038عبد الرحمن السيد عبد الرحيم محمد الشربينى7510

3528172718.520125.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038عبد الرحمن محمود موافى عبد الواحد7511

3329172719.518.5125.5410إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038على ابراهيم الدمرداش محمود الدسوقى7512

33.5291727.518.518.5125.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038عماد جمال شحاته رمضان عبد هللا7513

36.528.51927.519.518131610إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038عمر محمد لطفى عبد الرازق7514

2321.51126.510169256.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038فؤاد نصر حلمى المتولى نصر7515

3329.514.5261716.512039إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038فارس حسنين السعيد حسنين احمد7516

342918.52819.519.5129610إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038فارس عادل عبد الرحيم محمد رمضان7517

3228.516271919.5122.5610إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038فارس عبد الـله محمد حسن ابراهيم عبد الـله7518

343018.52819.520130610إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038فارس محيى الدين احمد محمد احمد عطيه7519

32.52614.52716.520116.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038كريم حماده وديد محمد على عبد الوهاب7520

3027.512.5271617.511349.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد احمد احمد القناوى القناوى7521

14.521.58.5248.5167767.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد احمد شوقت عبد الحفيظ االمام7522

29.524.516.527.5182011679إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد رأفت عبد الغفار عبد المقصود منصور7523

28261722.518.519.511288.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد سامى على احمد عبد الرحيم7524

32.528.5182719.520125.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد عبد المنعم حسن عبد الجواد السيد7525

3428.518.52719.520127.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد عصام السيد موسى عبد اللطيف7526

32.52917262019.5124.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد كمال عبد المنعم احمد حسانين7527

2520.51622.518.519.5102.579إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد هانى المحمدى محمد عبده  معروف7528

30.519.51522.519.51910777.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمد وائل عبد الرحمن السيد سيداحمد7529

3123.517.527.51919118.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمود عابد محمد الشنهاب على7530

18211314.51717.583.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038محمود عبد الناصر فؤاد محمد سالم7531

26.5241922.518.519110.578إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038نبيل ايهاب نبيل السيد ابراهيم  االعصر7532

30.5272027.519.517.5124.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038هانى خالد على عباس عبده7533
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ع المتولى محمد المتولى السيد7534 21.5131722141587.556إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ودي

3323.51922.515.519113.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038يوسف اسماعيل محمد احمد اسماعيل7535

3425.517.522.51619.5115.589إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038يوسف ايهاب محمد عبد العليم حسن7536

33.5252027.51920125710إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038يوسف محمد كامل على الدسوقى7537

29.5231121.511.516.596.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038يوسف وليد ابراهيم سعد محمد7538

3324.51824.517.520117.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038اسماء عبد الحكيم محمود عبد الحكيم7539

33141722161910257إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038اميره على عبد هللا شقره7540

30.521.51821.518.52011089.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038اميمه على محمد عوض عوض7541

33.52719.527.51820125.599إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038اميمه فتحى محمد على المهدى7542

39302028.51820135.588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ايه حماده عبد السميع المتولى السيد7543

332214.52515.52011075.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ايه مصطفى محمد محمد الساعى7544

32.53019.529.519.52013189إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038بسمله سمير محمد عوض مصطفى7545

3423.517.523171211578.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038حبيبه ناصر فرج عبد القادر7546

38301929.51920135.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038دنيا عبد العزيز على عبد العزيز على7547

34251624162011579إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038دنيا محمود لطفى عبد الرازق7548

13.5181221.57177278إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038دينا ياسر حسن ابو المعاطى عطيه7549

37.52818.530192013377إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ريم حسن محمد عبد المعطى محمد7550

39.527.517.527.518.520130.559إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038زهراء احمد محمد على المهدى7551

38.52918.528.518.52013358.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038سلمى عيد عبد الخالق محمد على7552

38.52918.529192013459.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038شذا محمد عبد الفتاح احمد عبد اللطيف7553

13.51614.522.51216.578.556.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038شروق على عبد اللطيف على احمد7554

30.520.5152410.518.5100.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038شهد الشحات السيد السيد طلبه7555

33.5261629.5182012358.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038شهد كامل عوض الشربينى ابو العنين7556

31.51210.520.512.5188757.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038شهد ماهر عبد المحسن شحاته7557

3423.514.52412.518108.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038مريم عابد انور الديسطى7558

39.530192919.52013759.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038منة هللا محمد ابراهيم رزق السيد7559

32.527.516.525.515.519.5117.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038منه هللا السيد ممدوح كمال العدل7560

35.528.51928.51820129.559إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038منه هللا محمد حسن محمد حسن7561

362919.529.5182013259.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038مى وائل الشحات حموده السيد7562

212115.521.511.51890.559إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038نانسى محمد سمير صابر ابراهيم7563

30302029.52020129.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ناهد عاطف فاروق حسن على7564

32.526.5192818.519124.569إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ندى محمد المتولى مصطفى7565

3030192918.520126.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038ندى محمد محمود عطا عبد الجواد7566

27261727161911358.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038نشوه الشربينى محمد الشربينى سيد7567

2825.518.528171911758.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038نوره محمد عبد الرحمن محمد احمد7568

27.527.518.52919.51612258إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038نورهان صابر السيد رجب محمد7569

29.528.518.528.518.520123.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038نورهان عبد الملك شعبان محمود احمد7570

2428.515.521.51216101.558إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038نورهان عبد الناصر عبد الحميد مسعود عبد الـله7571

28.5281827.515.520117.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038هاجر حسين مسعود محمد مسعود7572

33301928192012959.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038هاجر محمد مختار منصور محمد7573

28.529.518.52713.51911759.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038هاجر محمد هجرسى محمد المتولى7574

11.5221018.5214.56458إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038هايدى رضا عطيه السيد الوكيل7575

32.52918.529.51820127.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038همسه الشافعى محمد الشافعى السيد7576

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت الصارم ع م  0038هند ربيع جبر مصطفى الزيادى7577

7.520.510.5236.5206862إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039اسراء ايهاب اسماعيل عوض عوض7578

6.51710.516.511.5126263.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039اسراء ربيع محمد صبح احمد السواح7579

2023.518.52612.520100.565.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039اسراء عادل عبد الوهاب البندارى على7580

282718.527.518.520119.566.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039اسراء عطيه حميد محمد عبد الكريم7581
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31.529.519291819.512766.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039اسماء ياسين عوض ياسين عثمان7582

28.528.5192918.520123.557.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039االء السيد وهب السيد وهب7583

35.53018.52919.520132.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039االء مجدى رمضان على السواح7584

34.53018.529.51920131.589إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039الزهراء حسن فكرى حسن وهب7585

21.516.515.521.513.52088.573.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039امل طه على ابراهيم7586

18.51815.518.513.516.58464إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039اميرة رضا فتحى عبد المنعم الشربينى7587

34.52918.52918.519129.588.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ايمان محمد عبد الوهاب عرفه ابراهيم7588

343019.5291819.5130.577إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ايه احمد ابراهيم السعيد احمد7589

34.5302028.5192013287.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ايه فرج صديق حسن محمد7590

302919.5291920126.587.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ايه محمد حسن مصطفى مصطفى7591

2623.518251720109.587إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ايه محمد شعبان الشربينى احمد7592

16.519.513.5171117.577.563.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ايه مصطفى اسماعيل زرد اسماعيل7593

26.52819291518.5117.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039بسمة محمود جوده احمد ابو العال7594

30291927162012167إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039بسمه ابراهيم على ابراهيم الدسوقى7595

1921.51725121994.566.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039بسنت ايمن احمد محمد احمد7596

ازى7597 29.52719281620119.556إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039بسنت عبد هللا عوض االزم

26.517.518.525.513.520101.566إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039جميله صبرى صبح ياسين عثمان7598

27.518.519.527.5152010856إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039جهاد رياض شريف ابراهيم عثمان7599

31.52918.52816.518123.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039جهاد عبد الناصر رياض سليمان الذكى7600

28.52918.527.51620119.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039حنان احمد فوزى احمد محمد ابو الخير7601

17.514.55.511.54.51453.564.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039حنين اشرف محمد ابراهيم محمد شرف7602

2828.518.527.5917.5111.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039خلود احمد الشحات رمضان محمد7603

2728.519.524.510.5171105.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039خلود حلمى حمدى محمد مصطفى7604

147.54.522.5414.552.57.54إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039رابحه السيد صبح جمعه محمد سلمان7605

2012.552141962.55.54إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039رحمه السيد على محمد السيد7606

16.5131524.57.518.576.55.53إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039رحمه عبد البديع لطفى ابو العنين ابو العنين7607

39292029.52020137.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ريم محمد سلطان ابراهيم يوسف7608

25.526.5142410171005.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039زهراء ناصر ابراهيم محمد ابراهيم الصياد7609

30.526.519.5281220116.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039زينب عبد الفتاح حمدى الشربينى العدل7610

35.53019.528.517.5201315.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039زينب محمد سعد مرزوق المرسى عبده7611

2225.511.521.59.518905.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ساره السيد خليفه نور الدين7612

38.53018301820134.55.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039سلوى احمد مصطفى مصطفى نجم7613

293015.52810.5181135.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039سما محمود عبد الجواد عبد المقصود عبد الجواد7614

10.519815.5115547.54.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039سمر جمال محمد صديق محمد الدسوقى7615

37.53019.52919181355.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039سمر محمد محمد العجمى العجمى7616

2626.51827.512181105.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039سناء محمد السيد احمد الموافى احمد7617

232217.526.59.51898.55.54.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039شروق رياض محمد رياض على7618

2021.516.527.510.517965.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039شهد ايهاب ابراهيم السيد محمد7619

22.5141726.512.51792.55.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039شيماء ناصر ابراهيم محمد ابراهيم الصياد7620

24.516.5172313.52094.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039عزه محمد عبد الرحيم على ابراهيم7621

3429202818.520129.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039عفاف السيد احمد عثمان المرسى7622

33.5292029.5182013059.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039عليه مصطفى المتولى مصطفى ابراهيم7623

32.5262026.518201234.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039غاده رجب فرحات صادق العجمى7624

26815.518.51217804.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039فاطمه الشربينى السيد احمد الشربينى7625

277.515.5221317855.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ماجدة مصطفى فوزى الدسوقى خضر7626

208.515.518.510.516735.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039مروه راضـى نجاح محمد المرشدى7627

35.5292029.518.519.5132.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039مريم رمضان محمد السيد حسين7628

35.515.516.52014.5181024.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039مريم سعد محمود سيد احمد7629
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37.52918.529.51818132.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039مريم صريح محمد صالح السيد احمد المنسى7630

38.5302029.520201387.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039مريم محمد رمضان احمد على7631

37.5292029.519.520135.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039مريم محمد رمضان صبح العدل7632

19.511.59.519.5614664.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039مريم مصطفى السيد احمد رمضان رمضان7633

34.528.5202920201325.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ملك السيد طه محمود ابراهيم7634

33.52218.527.51617117.55.53إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ملك محرم ابراهيم محمد جمعه7635

32.52218.528.516.5201185.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039منال عالء شكرى عويضه فرج7636

3627203020201337.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039منة السيد االمام صديق احمد7637

3226.519301920126.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039منه السيد حسن على حسن7638

13.51.59.514.55.514.544.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039منه هللا رضا بدر ابو الفتوح الدسوقى7639

126614.54.515.54355.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039منه توفيق فتحى توفيق محمد7640

18.52.510.516817.555.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039منه محمد شلبى طه شلبى7641

31291928.51817.5125.55.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039منى على الباز على الباز7642

3126.51928.5171812286.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ميار عبد الحليم محمد الوصيف عبد الحليم7643

22.521.516.521.51414.5965.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ميرنا احمد جمال محمد صالح7644

26.52419.524.515.5181107.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نبيله صبرى محمود السيد احمد السيد7645

28.526.51925.51518114.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نجاة احمد السيد المتولى ابراهيم7646

28.527.5172515.516113.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ندى باسم عبد النبى حسانين محمد7647

322818.527.517.517.5123.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ندى حسام ابو العزم السيد حسن7648

30.526.514.5251517111.57.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ندى رجب محمد حسنين7649

37.5282028.519.520133.589.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ندى سعد صبح قنديل رمضان7650

2928.519.5181514.511076.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ندى طاهر المتولى احمد بدوى7651

26.52418.519.515.51710455.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ندى محمد شلبى طه شلبى7652

3528.518.529.517.51812966.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نسمه ايمن ناصف السعيد ابو المعاطى7653

292617.519.5131910558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نسمه خالد ابوزيد محمد باشه7654

251916.518.510158947إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نورا صبحى محمد فرحات محمد سليمان7655

34.52617221317112.578.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نوران خيرى السيد محمود الشربينى البيومى7656

33291926.517.51812579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نوران عاطف ابو العزم السيد حسن7657

25.520167.511.51680.548إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نورهان رضا شهدى محمد محمد السيد7658

26.52418.51712.51798.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نورهان سعد عبد اللطيف محمود ابو العنين7659

14.51075.5211.53943إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نورهان سعد محمد عبد العزيز ابو المعاطى7660

3022.516.518.51418.5101.556.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نورهان طه شلبى طه شلبى الدسوقى7661

30.5241821.5131910776إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نورهان محمد فتح هللا السيد عبد القادر7662

36.526.518.523.51919.512469.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نورهان مصطفى ابومسلم ابراهيم ابراهيم7663

8.52.589.53.563243.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نيرة سعد الشحات القناوى ابراهيم7664

37291825.51618.5125.569إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039نيره حسن صالح سعد ابراهيم7665

34.527.518.523.516.519120.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039هاجر ناجى فؤاد العدل احمد محمد7666

28.521.51822.51618106.559إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039هالة عادل السيد محمد محمود تاج الدين7667

30.52518.524.517.52011658إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039هاله محمود السيد محمد محمود تاج الدين7668

30.5161721.514209958.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039هبه صبح ابو الخير سعد محمود7669

2313.55.515.581265.565.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039هدير محمد قنديل سيد احمد7670

38.5292029.519.520136.569.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039وفاء السيد محمود مصطفى ابراهيم7671

39.52920302019.5138.5610إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039والء السعيد محمد حلمى اسماعيل عطيه7672

1916913.59.512.56756إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039يارا اشرف شعبان عبد العزيز7673

35281723.51717.5120.579إدارة غرب المنصورة  001الشهيد محمد جوده السواح ت أ  0039ياسمينا عصام السيد طه السيد العجمى7674

27.51918.524.51620105.546.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040ابراهيم رضا ابراهيم اسماعيل فرج7675

2922.517.518141910156.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040ابراهيم رضا ابو بكر عبد الحميد السيد7676

11.510.5713.57.5105045.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040ابو الخير وائل ابو الخير الشربينى الوزير7677
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17568.56.510.54352.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد السعيد ابراهيم السعيد7678

22111411.5101268.557إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد السيد مصطفى عبد الهادى المرشدى7679

2113.51315.512.512.575.557.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد خالد محمد رجب عبد العزيز7680

25171518.513.516.58948إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد راضى لطفى على نعمت هللا7681

31.52116.525.51817112.559إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد طارق احمد مصطفى مصطفى7682

27.521.517.5261818110.548إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد عبد العزيز احمد السعيد عزب7683

15.5151221.56.51670.548إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد عبد الغنى ابو المعاطى السيد عبد الحى7684

15.5121120.56.51865.543.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد عوض محمد السعيد محمد زاهر7685

1314.516.519.56.516.57048إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد محمد الدمرداش عبد المجيد السعيد7686

332819.523.514.519118.555إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد محمد حمزه السعيد حمزه7687

30.5281926.515.519.5119.567.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040احمد وائل ربيع السيد ابراهيم7688

2617.51525.57.51591.547.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040اسالم الباز العدل الباز العدل7689

3021.51926.512.518109.569إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040اسالم عادل عمري محمد مصطفي7690

2116.514.52510.51587.558إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040اسالم محمد صبح احمد الطنطاوى7691

445.517.51.51932.565.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040الحسينى ياسر الحسينى فخر الحسينى7692

18.51615.521612.57776إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040السيد ربيع احمد ابراهيم عبد هللا7693

21.522.51321.5916.587.559إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040السيد فتحى احمد صادق ابو الخير7694

372819.5292020133.5610إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040السيد محمد السيد فرحات عبد هللا7695

712.51324.56166369.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040السيد مصطفى عبد الحكيم محمد السيد7696

111415226176835.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040بسام رضا ابوقاسم عويضه فرج7697

29.52619.52611.518.5112.578إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040حامد محمد حامد المكاوى شعبان7698

17151223.5313.570.546.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040حسام نبيل ابراهيم محمد ابراهيم7699

302518.5281318114.5410إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040حسن رضا العدل عوض محمد7700

16810.520.5513.56057إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040حسن ياسر وجدى عارف على7701

302816.52918.51812269.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040خالد محمد السيد احمد ابراهيم محمد ريحان7702

31.5281725.516.519118.589.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040ربيع ياسر ابو العنين عبد اللطيف ابو العنين7703

6.509.516.511333.566إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040رجب المتولى الشربينى الشربينى احمد7704

8.54.568.53.518.53142إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040رضا صبرى فتحى عبد السالم على7705

29.51815251217.599.567إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040رضا طلعت ابراهيم اسماعيل فرج7706

25125175.51664.555إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040رضا فاروق عبد الخالق محمد عبد هللا7707

3118.5152310.5189887.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040رمضان العدل صابر العدل محمد شحاته7708

33.51715.52212.520100.577.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040سعد السيد حامد محمد عبد الفتاح7709

301314.522.51119.59166إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040شوقي سعد شوقي السيد احمد7710

16.5109.5211115.56846إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040صبرى احمد ابو الخير البغدادى احمد7711

3122.512.525.51119.5102.567إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040صالح اشرف عبد الوهاب البندارى7712

1114.51120.5911.56656.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040صالح عالء سالمه ابراهيم المتولى7713

34241524162011388إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040طلعت رشدى سعد احمد ابراهيم7714

229.5821.55.515.566.547.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عادل خالد عبد الوهاب البندارى على7715

3221.51425.5142010768.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عبد الرحمن محمد احمد صادق ابو الخير7716

2715.513.52511209266.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عبد الرحمن مسعد راشد محمود السعيد7717

27.51510.524.57.5198566.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عبد هللا السعيد زاهر السعيد السواح7718

12.54616.5514.54445إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عبد الوهاب خالد عبد الوهاب البندارى على7719

35301728202013059إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عبد الهادى محمد رمضان صبح العدل7720

1913821.541065.556إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040على حسن السيد احمد محمد الوصيف7721

34281725161912088.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040على مؤمن على البهاتى على7722

3428.516271620121.588.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040علي محمد سمير السيد محمد7723

19.523.511.524.59208856.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عمار جودة لطفى احمد السواح7724

3329.514.525.51220114.577إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عمر ابو الخير رمضان عبد الحميد السيد7725
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30.5291821.519.520118.562إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عمرو خالد الشحات رمضان محمد7726

24.5231214816.581.552إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عمرو محمد عبد المنعم جويده7727

145911.561445.562إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040عمرو ناصر جمعه حافظ محمد7728

16.51411.515.5513.562.555إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040فارس محمد رجب السيد محمد7729

27.51812.522.591689.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040فارس محمد رمضان السيد علي7730

2115.51318.57.51675.563إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040فارس محمد مجاهد فرج سالمه7731

1317.51159.537.542إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040فارس محمد مصطفى محمد على7732

312015136.516.585.583إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040فكرى المتولى فكرى حسن وهب7733

3427.51921.5161911863إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040كريم احمد شرف الدين عيسى احمد7734

998.58.52.51337.561.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040كريم شفيق جالل رشاد على7735

145.5990.513.53863إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040مازن طارق محمد محمد صالح كشك7736

31.52817.521.51816116.575إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد احمد محمد صابرمحمد احمد على الدين7737

15.512.5814.541354.555إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد السعيد كامل السيد السيد محمد7738

27.524.517171117.59776.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد ايمن السيد عباس سيد احمد7739

272114.515.5515.58364.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد سعد شعبان المكاوى شعبان7740

33.52819271917126.587.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد عادل ادم الدسوقى خضر7741

31231722171711066إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد عبد البديع لطفي ابو العنين ابو العنين7742

32.52618.523.51616116.567إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد عرفه محمود السعيد المرسى7743

2921.515.522161710464.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد عزوز محمد لطفى احمد السواح7744

2119.516.52213.51692.563.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد عوض محمد حميد محمد عبد الكريم7745

21.51815.521.51015.586.573.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد غنيم محمد ربيع عبده على7746

11959.52.5113741إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد مصطفى ابو االسعاد خليفه السيد7747

20.527.59.520811.585.564إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد هالل جمعه ابو االسعاد سليمان7748

18.5231520.59.513.586.574.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمد وائل محمد السعيد المتولى السيد7749

372918.524.516.516125.564.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمود رضا السواح على السواح7750

11.518101461359.563إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمود سعد ابو النجا السيد ابو النجا7751

13239136.515.564.54.52.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمود صبرى عبد الحميد صابر شاويش7752

31.52715.5221116.510765.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمود محمد محمود على الحبشى7753

15.52211245.5157854.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040محمود مصطفى مصطفى مصطفى نجم7754

14129.51651456.561إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040مسعد محمد مسعد يونس عبده7755

12191017510.56362.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040مصطفى عبد الحليم اسماعيل محمود العدل7756

15.5107.5212.51256.540.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040مصطفي عيد مزيون ابراهيم7757

21.528.513.5257.516.59668إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040مصطفى ياسر شرف الدين عيسى احمد7758

26.525.516275.517100.558.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040نور الدين محمود ناجى عبد الخالق7759

2729.51525.55.516102.554.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040يوسف احمد احمد السيد النقيطي7760

32.52917261218116.569.5إدارة غرب المنصورة  001المحمدى عيد ت أ بنين ببرق العز  0040يوسف محمد احمد صادق ابو الخير7761

2529172715.516113.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ابراهيم الطنطاوى ابراهيم الطنطاوى7762

3129.517.52819.515125.548.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ابراهيم هشام عبد القادر مسعد السيد7763

33301728181512658.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041احمد السيد محمد اسماعيل العدل7764

2929.516251714116.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041احمد محمد عبد العظيم احمد احمد7765

29.52911.5271516.511277.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041اسامه الهامى مصطفى المتولى محمد7766

29.5301427.5161911758إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041السيد حسام محمود مجاهد موسى7767

19291224.514.516.59958إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041السيد سامح سيد االهل السيد اسماعيل7768

1128112412.51586.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041المرسى محمد المرسى محمد العدل7769

27.5301227.51116.51086.57إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ايمن ابراهيم الباز محمد سالم7770

27.5301327.516.514.5114.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041جمال عبد الناصر عبد العظيم محمد محمد السعدنى7771

32.5301526.51717.512148إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041حامد السيد محمود مجاهد موسى7772

15.523.59.52514.5108846إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041سامى عالء سامى محمد العدوى7773
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15.528.58.521.514.511.588.556إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041سعد محمد العدل محمد العدل7774

30.529.512.52615.517.511458.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041شوقى محمد شوقى محمد الباز7775

37301829.52017134.559إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041طارق محمد محمود محمد محمود7776

37.5301929.519.517135.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041طارق وائل صبحى عباس ابراهيم7777

9.526.510.521513.572.546.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041عبد الرحمن محمد المغاورى ياقوت محمود7778

2122.511.524.510.5159047إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041على عادل نصحى على على حسن7779

1029921714.57646.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041على على محمد عارف موسى7780

1129821.541473.53.56إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041فاروق تامر فاروق على المتولى7781

162911.52188.585.545إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041كرم ناجح محمد محمد موسى7782

1926820.59.58.58344.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد احمد محمد عيسى العدل7783

1927.5122513.516.59745.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد اسامه محمد محمود على7784

23.529.51227141510646.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد السيد عبد العظيم عبد العزيز ريه7785

24.5291627.516.515.5113.548.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد السيد محمد العدل عبد الرحمن7786

25.527.513.525.512.513.5104.546.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد العربى السيد عبد اللطيف عويس7787

ى ابراهيم حسن7788 ى الوردان 33.527.514.526.51417.51166.58إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد الوردان

30.528132613.5151116.56إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد حسن ياقوت هالل محمد7789

37.5301927.51819.51328.57إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد سامى فؤاد محمد7790

37301827.517.518.513086.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد محمد رمزى المتولى المهدى7791

383019.528.519.520135.587.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد مصطفى السيد البازمحمد7792

36301928.519.52013358إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمد وائل عبد المقصود احمد السيد7793

29291927.517.515.51224.57إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمود ذكريا احمد المتولى احمد7794

3730192919.517.5134.54.59إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمود فريد ثروت محمد عبد العال7795

10.523102210.510.5764.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمود محمد جمعه محمد محمود7796

31.529.517.528.51716.51244.58إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041محمود محمد محمود محمد محمود7797

34.53017.527.51817.5127.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041مصطفى السيد مصطفى مصطفى صالح7798

33.53015.527.51816124.549إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041مصطفى خليل بدران محمدحسن7799

28.527.513.52511.515.510658إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041مصطفى كامل محمد الشحات السيد7800

202517.5231316.598.578إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041هانى اشرف ثابت افكار محمدين7801

3330202819.518130.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041اسالم احمد السيد محمد العدل7802

27.52819.522.517.51811568إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041امانى ابو االسعاد المرسى محمود سيد احمد7803

37.53018.528.519.51713469.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041اميرة السيد محمد حسن الغندور7804

30.52818.527.51718121.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041اميرة مخلص السيد حمزة الديسطى7805

33.5291928.5181712874.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ايمان شكرى المتولى محمود العدل7806

37.530192917.52013369إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ايه رأفت رفعت عبد المجيد7807

373019.529.5172013369إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041بسملة كريم عبد الغنى مصطفى سالم7808

36301928.518.52013288.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041بسنت المرسى محمود المرسى محمود7809

33291826.514.52012189.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ثريا سعد ابو النجا ابو النجا احمد7810

37.5301928.519.520134.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041دينا محمد السيد بدران7811

232811.52482094.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041رباب صالح ابراهيم محمد الشحات7812

372819281919.513159.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041رحاب عبد المقصود احمد صفوت عبد المقصود7813

29.5301925.5131911779.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041رحمه محمد حمادة محمد العدوى7814

27.53018217.52010489.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041رميساء عمر محمد ابراهيم ابراهيم7815

نا محمد ابراهيم الغريب عبد المجيد7816 27.5291827.51319.511588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041رودي

32301927.51619.5124.589إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041زهراء رضا ابراهيم محمد محمد السعدنى7817

38.5291929.519.520135.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041زينب محمود كامل على الديسطى7818

2630182815.520117.579إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041شهد حسن محمد حسن ابو النجا7819

38.53020292020137.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041شهد مجدى ابو الفتوح حسنين عبد هللا7820

2528.515.522112010248إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041شيماء رضا عزمى شعبان عبد العزيز7821
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37.5291929.519.519.5134.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041شيماء سعد السيد السيد يوسف7822

393020292020138810إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041شيماء سعد كامل ابراهيم القشالن7823

37291929182013289.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041عائشة عمرو عبد الحافظ محمد حسن7824

36301929.518.52013389.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041فاتن محمد حسنين محمود حسنين7825

35.530192919.52013389.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041فاطمه عوض احمد حسن الغندور7826

22.529.51925.5918.5105.579إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041كريمان المنجى محمد المنجى محمد7827

24.521.513.517.51118.58866إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041لقاء منصور الباز الغندور7828

26.526182815.519114810إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ملك عبد الباسط ابو الفتوح محمد المهدى7829

11.51291415.515.56259.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041منار السيد العوضى محمد العوضى7830

373019.529.51920135810إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041منه هللا احمد عبد العظيم عبد العزيز رية7831

32.52919221820120.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041منه هللا محمد صالح توفيق حسانين7832

33.528192316.51912089.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041ميادة احمد محمد محمود احمد العدوى7833

343018.52516.52012489.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041نجالء حسن محفوظ السيد7834

3730192818.520132.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041نجالء سامح انور ابو العنين عوض7835

37.5301929.52020136810إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041نورهان احمد عبد الحكم محمد خليل7836

37301826.514.517126810إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041نورهان السيد ابو النجا ابو النجا احمد7837

36.529192418.52012789.5إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041هاجر محمد عبد الرحمن احمد محمود7838

38301928.52020135.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041وجنات السيد رمضان احمد الحسينى7839

36.5301928.52020134810إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041يارا اسماعيل بهجات فكرى بهجات7840

37301928.52020134.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت خيرون ع م  0041يمنى احمد حسن احمد حسن الغندور7841

2314.51323111884.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ابراهيم احمد ابراهيم رمضان محمد7842

36.526.517.527.5192012759.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد احمد عماد احمد شعيب7843

28.519.51522171910259.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد اشرف االحمدى شفيق7844

2717.5152215.518.59758إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد البلتاجى عبد النبى محمود البلتاجى7845

2415.512.52312.51687.559.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد السيد العيسوى السعيد عبد القادر7846

38291929.52020135.5510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد رمضان الديسطى حسين الديسطى7847

32.52818.527.51920125.5510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد سمير جمال الدين المنشاوى محمد7848

30.524.517.527.517.520117.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد سمير حبيب حبيب سعد7849

37.52918.5292020134510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد سمير محمد على محمد7850

26.524.51626172011058إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد طاهر عاشور محمد احمد7851

2518.514.524.51419.596.548.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد طلعت حسين محمد صالح7852

124.53.517.581545.525.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد عبد الحميد سليمان فوده سليمان7853

3023.516.52817.519115.558إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد محسن فرحات ابو العنين ناصر7854

33.527.516.527.518.519.5123.548.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد محمد احمد المنسى السيد7855

24.522.513.528.51616.510548.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد محمد احمد محمد احمد7856

21.518.5142613.513.593.547إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد محمد حامد عبد العزيز حسن7857

15.513142412.511.57936.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد محمد محمد المتولى على7858

ام االمام7859 23211326.51216.595.556.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد محمود على االم

332416.52816.52011849إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد نادر محمد احمدمحمود7860

222015.5249.5209166.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد نجاح محمد احمد شعيب7861

13.559.525.510.518.56445.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد وائل عيد سعد ابو العنين7862

17.52315.526.54.514.58737إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042احمد وليد احمد محمد محمد هراس7863

31.529183012.51912146.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ادهم اشرف عبده عبد العزيز محمد7864

26.52918.529.510.517.511457إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسماعيل احمد اسماعيل عوض عوض7865

33281928.51618.5124.568إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسماعيل احمد محسوب عبد العزيز عوض7866

1019.514.519.53.5126746.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسماعيل على عبد الفتاح المتولى  قاسم7867

21.523.51927.5916.5100.566.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اشرف وائل عبد الفتاح سليمان محمد7868

32.52615.52710.517.5111.538.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042السيد محمد السيد محمد7869
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18.51813.52610138658إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042انور السادات راغب محمد7870

35291928.51717.5128.539إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايمن مجدى شعيب محمد رشاد7871

2126.516.5278189948.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042جمعه منصور جمعه خليل عوض7872

19.519.51424914861.59إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042حسن حمدان سليمان فوده سليمان7873

27.529.515281019.511047إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042حسن كمال محسب على حسين7874

28292028.51219.5117.538إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042حمدى جمال ثابت محمد العرابى7875

23.528.51825.51019.5105.539.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042حموده حامد ابو الكمال محمد عبد الحميد7876

36.53020291920134.5310إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042خالد محمد رضا محمد على7877

10.523.59.525.55.51774.539إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رضا صالح رضا فوزى ابراهيم7878

1527182610.519.596.539.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رمضان فتوت رمضان على فتوت ابراهيم7879

29.528192714.519.511839.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رياض عادل رياض كامل محمد7880

32.528192815.517.512338.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042زياد احمد العدوى رمضان جمعه7881

3529.52027.517.519.5129.549إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042زياد محمد عبد السميع عبد الهادى ناصر7882

35301928.517.51913039.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سعد طاهر سعد احمد السيد7883

2828.5182817.51912049إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سعد محمد سعد الباز ابراهيم7884

27.52918.527.51916121.549.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سعد هانى سعد عبد الفتاح عوض7885

30.5291927.519.520125.549إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سمير حماده عبد العظيم ابراهيم محمد7886

1821.518281819.5103.547.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سمير منصور رمضان ابراهيم الطنطاوى7887

33.52818.527.517.517.512539إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042شريف محمد محمد عبد الخالق الطنطاوى7888

252015.527.513.514.5101.538إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042شعبان محمد شعبان ابو المعاطى جاد7889

34241828.51720121.537.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042صابر محمد محمد صابر7890

7.58.54.510.54.510.535.533.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042صبرى سمير رمضان صابرالمهدى7891

1614.517259.5108246.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عابد عماد فتوح خالد عوض7892

14.511.515.523.510.51275.537إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الحليم مجدى عيد عبد الحليم ابراهيم7893

2224.516.527.514.517.510536.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الرحمن اسامه القطب الشربينى ابراهيم7894

27.52916.5281617.511738إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الرحمن ايمن عبد الحميد محمد عبد الحميد7895

7.591720.59106336.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الرحمن سعد طه جمعه مصطفى7896

916.51125.511117349.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الرحمن محمود محمد محمد محمد البحيرى7897

14.522152513.5149049.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الرحمن نجاح خليل عبد الفتاح موسى7898

9.516.513.525.5814.57349إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الرحيم عمرى عبد الرحيم محمد7899

26.527152815.51611248إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد العزيز وائل عبد العزيز سليمان محمد7900

292815.527.5161611657.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد جاد هللا7901

23211527.5111897.556إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد هللا االمير محمود مصطفى احمد7902

2617.513271118.594.557إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد هللا السيد احمد عوض احمد عوض7903

913.51224.5512.56455.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد هللا وليد المتولى رمضان7904

617.57.510.57.5114945إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عبد الهادى محمد عبد الهادى عبد الرازق7905

36.52619.527.51820127.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عدى عالء محى مصطفى احمد7906

7171018.59.517.56237.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عمار محمد السعيد عبد الهادى علي موسى7907

332918.5271818125.557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عمر اشرف السيد الباز ابراهيم7908

36.529192718.51813078إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عمر الحسينى محمد محمود البحيرى7909

29.5271926.5181712077إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عمر شريف انور محمد محمد7910

31.526192717.516.512156.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عمرو سامح الغرباوى محمد على7911

12.517137111260.556إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042فارس اسماعيل محمود احمد عنان7912

1121.511.514.510.5136965.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042فارس رضا على على محمد الشربينى7913

1419.51613121574.545إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042فتوح عيد عبد الحليم ابراهيم يوسف7914

000000000إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042كريم اسماعيل معوض الباز الباز احمد7915

21.520.517.5151018.584.566إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042كريم ايمن عبد الرازق رزق ابو العنين7916

2424.516.515.512.5199366.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042كريم مخلص عبد النبى طلبه سميط7917
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34.527.51723.517.518.512057إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مجدى نجاح محمد محمد يوسف7918

33291928192012868.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محسن اشرف محمد الغرباوى على بدوى7919

24.52318171819.5100.557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد ابراهيم سعد الباز ابراهيم7920

24.5201616.51718.59467.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد احمد الطنطاوى المغاورى7921

3427.519.524.517.52012357إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد احمد امين احمد امين7922

31.52819251817121.558.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد احمد محمد احمد محمود7923

31.526.518.52416.51311758إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد اشرف محمد حامد محمد الشبراوى7924

23.521.5182116.511.5100.558إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد السيد محمد محمد عبد الحميد7925

3728.5162816.51912676.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد حسام عيد عبد الغني محمد7926

392915.527.51619.512756إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد رزق عبد الفتاح عبد الهادي7927

1223811.5413.558.552.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد صبرى عطيه محمد عطيه7928

24.518.514.51751679.563.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد صبرى عوض محمد ابراهيم االمام7929

26181122.54.5178264.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد صبرى محمود محمد محمود البلتاجى7930

231713232.51878.562.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد صالح كامل محمد محمد هند7931

24.521.513.524101693.567.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد طلبه طلبه اسماعيل المتولى7932

2823.512.524.51113.599.557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد عبد العزيز محمود العدل المغربى7933

382818.5302020134.557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد عالء البهى المنشاوى محمد7934

38301929202013659إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد على عبد المجيد على على7935

34.52915.522.51220113.555.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد مجدى ماهر خالد عوض7936

32.52313.526718.510255.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد محسن الديسطى احمد السعيد7937

362415.5271019112.558إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد هاشم محمد صابر شرف الدين7938

3829.51726.51619.512759إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمد هالل محمد عبد العزيز متولي7939

1922.513.5195.51979.555.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود ابراهيم محمود السيد ابراهيم7940

19.515.51017.561968.574.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود احمد محمد عبد الباسط ميره7941

2714.51520111987.567إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود اسامه السعيد محمد السعيد ناصر7942

2819.51520.57199056إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود السيد محى الدين رمضان7943

28.521.51820.5101898.556.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود السيد يقوت عوض عوض7944

37.53018.528172013159إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود جمال سعد البازابراهيم7945

6.520.59.51821756.566إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود صالح سعيد عبد العزيز جاد7946

1621.516.523.511.519.58959إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود عبد الرازق العدوى رمضان جمعه7947

29.525.5172413.516109.559.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود محسن حسن عبد الجليل7948

3.51911227.512.56357.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042محمود محمد عطيه المتولى7949

01150.517.541.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مصطفى اشرف عبد السميع محمد السعيد7950

28.526.52024.51320112.558.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مصطفى عمرو نجاح احمد محمد7951

6.514.51420.571762.568.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ناصر ابراهيم عبد المطلب ابراهيم موسى7952

1816.513.522.55.5207666.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042وفيق جمال محمد محمد يوسف7953

3124.5202714.51811777.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يوسف اسماعيل عوض احمد محمود7954

10.520.517.524.56.51979.557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يوسف صبرى احمد محمد عبد هللا7955

13.52417.525.56.5198758.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يوسف عثمان عبد الغنى محمد يوسف7956

13.5171725.56.51779.548إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يوسف عوض ابو الكمال عبد الحميد محمود7957

31.5301928.5182012789.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسراء السيد شمس الدين السيد7958

32.52918.52818.515126.588.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسراء جمال يوسف الشربينى عرفه7959

33281928.51915127.589إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسراء عابد السعيد الديسطى الديسطى7960

292516.526.51619.511379.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسراء عصام عبد هللا سعد عبد الحميد7961

26.52217.526.51018102.557إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسراء على فتحى محمد العدل7962

2222.517.52310199577.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسراء كرم ابو المعاطى ابو المعاطى جاد7963

38292028172013289.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسماء سمير الغرباوى عبد النبى محمد7964

30302022.51818120.577إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسماء عواد حسن جمعه العوادى7965
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34.5302028.5202013358إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اسماء محمود حامد محمد حامد ابو العيله7966

31.5292027.519.519.5127.557إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اصاله احمد امين عوض السيد7967

24.524.516.522419.591.548.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042االء طارق محمود رمضان مصطفى7968

29.52318.521.562098.577إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042امال عادل السيد عبد اللطيف عوضين7969

3624.518.52414.520117.548.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042امانى صالح حامد امين احمد7970

30.521.515.520.510209858.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042امل حماده سمير صادق عبد المقصود7971

34.528.5202817.520128.548.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اميره احمد محمد احمد حامد7972

3428.52026.513.520122.548.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اميره البيومى السيد محمد البيومى7973

2523.519.5258.515.5101.537.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اميره السيد نافع محمود محمد ابراهيم7974

3428.52028.5182012957إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اميره محمد السيد احمد7975

3527.52029.519.520131.558.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042اميمه عبد الحميد عبد الحميد محمد عبد الحميد7976

25.51015.520.53.519.57587.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042انجى محمد حسن المتولى محمود7977

21.51514.519.5516.575.547.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايمان اكرم الزين محمد الغرباوى7978

38.53020302020138.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايمان شلبى السيد شلبى7979

35.524.519.524.58.520112.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايمان محمد عبد الفتاح عبد الهادى7980

38.5292029.52020137410إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايمان نادر عبد الجليل المرسى7981

38302029.518.520136510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايه اسماعيل عوض على عوض7982

36.526.52030172013059إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايه اشرف فتوح فرحات ابو الفتوح7983

24.513.512.519316.572.556إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايه تامر ربيع محمد عبد العزيز7984

3618.5192613.52011348إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ايه مجدى حسانين محمد حسانين7985

697180.516.540.547إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042بديعه مصطفى المتولى عوض7986

26.528.515.52711.51910948إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042بسمله حمدى حمدى محمد محمد العرابى7987

33.528.519.527.516.520125.548إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042بسمله قدرى عبد البارى خليفه عوض7988

3328.52027.517.518126.577إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042بسمله محمد رمضان ابومسلم العدل7989

34.528.519.529.5181813059.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042بسنت صالح عوض على عبد الهادى7990

35291828.51818128.549.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042بسنت طارق محمد عبد السميع السيد7991

352920302019.513479.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042حنين حماده نجاح احمد محمد الشبراوى7992

36.530203018.520135510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042حنين عيد محمد عبد اللطيف محمد7993

37.529203019.520136610إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042حنين مصطفى صبرى محمد السعيد7994

36.528.52030192013459إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042خلود محمود احمد محمد الباز7995

3025.515.52815.520114.5410إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042دهب اسامه محمد حامد محمد محجوب7996

27.59.5132615209179إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042دينا ناصر عوض ابراهيم الطنطاوى7997

يا اسامه محمد عبد الفتاح حسن7998 20.57.592612.52075.549إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ران

3628.519.530192013378.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رحمه سامح محمد احمد على7999

21.51252714.5178048.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رحمه صبرى فوزى ابراهيم8000

31.522.515.521.51816.51095.58.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رحمه محمد رمضان ابو مسلم العدل8001

28.51910.52516.51599.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رضوى سمير سعيد عبد العزيز جاد8002

3229161917.515.5113.579.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رقيه احمد عبد السميع عبد الهادى8003

22.54816.58.515.559.576.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رقيه حامد محمد عبد السالم عبد النبى8004

2277.5149.517.5605.57إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رقيه حسن السيد عبد الباسط  محمد8005

3729.514.528.518.519.51287.510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رقيه طاهر عبده عبد العزيز محمد8006

34.529192619.519128510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رقيه محمد ابراهيم احمد ابراهيم8007

33.525.516.523.51719.511689إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042رنا وائل احمد احمد حامد منصور8008

30.5261525.517.519.5114.55.52إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042روان خالد عبد الشكور حامد محمد الشبراوى8009

2728.517.527191911959إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042روميساء شريف رمضان عيد عيد8010

1725.51827.514.516.5102.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042زيزى عادل حسين حسين الديسطى8011

25.52718.52818191175.59إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042زينه عبد العزيز محمود العدل المغربى8012

23271727.51819112.557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ساره تامر مصطفى ابراهيم هند8013
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37.5291928.51919.513358.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ساره عبد اللطيف عبد الغنى عبد الحميد محمد8014

3929.51928.51819.513459.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ساره محمد عبد الرؤف احمد الشبراوى8015

262716.526.517.519.5113.579.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ساره محمود ابو العنين على محمد8016

24.519.51427.5121997.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سلمى عاطف عطيه ابو المجد محمد8017

36.529.51927.51920131.588.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سماء زغلول محمد محمد على8018

2326.512.527.5101999.557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سمر السعيد عبد المحسن محمد البيومى8019

3115.52741750.557إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سميه حمدينه البرعى على عيسى8020

3.518.56.52791864.557إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سناء ابراهيم عوض ابراهيم الطنطاوى8021

413.510.527.56.516.56257إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سها سمير احمد عبد الحميد محمود8022

33.52916.52515.519119.55.59إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042سهيله محمد عبد العظيم حامد عمر8023

3228.51624.515191165.57.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042شهد اشرف عطيه عبد العاطى االمام8024

37.529.51927202013358.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042شهد محمود المتولى صديق احمد8025

35281428.51519120.559.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042شهد موسي سالم الصافي متولي8026

221412.527.511.51987.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042شيماء وائل عوض السيدابو المعاطى8027

015402.5021.500إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عايده محمود نشات احمد المنسى السيد8028

1824.511261216.591.557إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042عال صالح محمد صادق عبد المقصود8029

24.526.51223.51416.5100.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042علياء هيثم السيد العدوى رمضان8030

2424122613199957إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042فاطمه احمد السعيد محمد محمود8031

32261723131311157إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042فرح احمد ثروت عبد الجليل ابراهيم8032

23.523.516.52311.511.59853.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042فرح الخطيب محمود محمد السعيد ناصر8033

3028.517.5271418.511754إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042لمياء احمد على على احمد8034

16.520.512.52191779.553.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مروه رضا عبد الحميد عبد الحميد8035

131211.515.5612585.52إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم ابراهيم شعبان الموافى محمد8036

2319.5132310.516.58977إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم احمد الطاهرى احمد عوض8037

29.52718.528.514.515.51185.58.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم احمد جمعه محمد سعد8038

11.5175.510.5210.546.586إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم التهامى عبد الرحمن عوض جاد هللا8039

23.525.514227189257.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم السيد جمعه على فرج8040

9000015.5900إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم السيد صبرى عبد العال محمد8041

1217.59.519.5214.560.555إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم حماده ابو المعاطى ابو المعاطى جاد8042

24.52515231215.599.57.56إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم عبد الحليم محمد محمد ابو الفتوح8043

25.525.5122612181017.58إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم عصام محمد على العوضى8044

1216714.531752.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم محمد احمد ابراهيم محمد8045

27.528.518261718.511759.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم محمد الشبراوى محمد البسيونى8046

33.529.519.5261919.5127.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم محمد حسن على على العوضى8047

303019.526.519.519.5125.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم محمد وفيق محمد عبد الباسط8048

1421.56185.5166557.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم مختار حمدى احمد مصطفى8049

302817.526918.5110.559إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم وجدى محمد عبد المقصود امين8050

22.528.51825.51018104.57.59إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم وجيه خليفه احمد الباز8051

2417.511.519.5121684.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مريم وليد الشربينى الشربينى8052

27.522.511.520.515169759.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042معاني عماد عبد الخالق المتولي السيد8053

25161017.58.5157758.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042منار احمد عبد الغنى عبد الحميد محمد8054

29.521.513.518.513.516.596.559.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042منار رضا ابراهيم غانم ابراهيم8055

3.59211.53.51129.545.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042منار محمد فتحى ابو المعاطى جاد8056

252311.522.58.517.590.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042منه هللا طارق محمد عبد السميع السيد8057

16179218.515.571.55.59إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042منه هللا عابد محمود محمد محمد محمود هالل8058

34.526.51825.51917123.55.510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042منه هللا عصام السيد احمد الدمراوى8059

20189.523.510.517.581.558إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042منه هللا محمود عبده عبد العزيز محمد8060

25.521.511.521.51214.5925.59إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مى السيد محمد العدل المغربى8061
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بازعامر8062 342718.53019.518.51295.59.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مى جمال محمود البازال

1713919.5161774.55.510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مى رمضان الديسطى احمد السعيد8063

18.54.56.5132.517.54558إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042مياده صالح الدين حسن عبد الحميد جمعه8064

23191021.591682.56.59إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ميار مصطفى فرج عبد القادر البنا8065

2823.511.519.513.516.59659إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ميرنا حسن بدير محمود حسن8066

2925.51521.517.516108.559.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ناهد اسامه ياقوت عبد الحميد8067

2420.59.5231119.588510إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ناهد عالء احمد احمد عمر8068

342919.529.5201913269.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ندى احمد كامل محمد محمد ابراهيم8069

1624.514.52011.51986.569.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ندى جمال رزق احمد فرحات8070

3428.519.525.52017.5127.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ندى مجاهد محمد محمد رمضان عبد الغنى8071

1627.519.52213.518.598.589إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ندى محمد احمد احمد هند8072

25.52419241219104.579إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ندى هشام دياب عبد الخالق السعيد8073

36.52919.529.52019.5134.579.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042نور محمد خليل عبد الفتاح موسى8074

29.52618.52513.518.5112.579.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042نورهان عبد الكريم على عبد الكريم8075

31261825.513.518.511479إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042نيره عوض محمد سعيد جوهر8076

15.524.518.5281515101.579إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042هاجر ابراهيم السيد ابراهيم عبد الهادى8077

353020302017.513579.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042هناء حمدى فاروق الغريب شعبان8078

352919.52818.51813078إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042هويدا محمود المتولى محمد المتولى8079

2925192714.519114.569.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يارا صالح محمد السيد العدوى8080

2824.518.52615.519112.579إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يارا عوض احمد عبد العزيز ابو الغيط8081

38.529.52029.519.518.513789.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ياسمين السيد عبد المعطى محمد رشاد8082

352919.529.51919.513279.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ياسمين خالد عبد الجليل عبد الباسط عبد الجليل8083

24.528192716.51911569إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042ياسمين صبرى فاروق محمد السعيد8084

3029.519.5281919.512679.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يمنى السعيد سعد يوسف حامد8085

343019.5291919.5131.589.5إدارة غرب المنصورة  001جديده الهاله ع م  0042يمنى خالد عبد الجليل عبد الباسط عبد الجليل8086

2720.518.5241012.510058.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسراء حماده صدقى محمد العفيفى8087

2923.518.525.51214.5108.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسراء شبانه حسين جاد محمود8088

23171624.5101590.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسراء صابر محمد صابر محمود8089

25182026.5101599.558إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسراء عماد المتولى الشاذلى الباز8090

3829203019.515136.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسراء ماهر عبده شحاته عابدين8091

3526.5202916.51612768إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسماء السيد احمد السيد السيد الشحات8092

3828.52028.518.516133.568إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسماء السيد محمد اسماعيل سيد احمد8093

3728.520291415.5128.568إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسماء الشحات ابراهيم محمد بديوى8094

3827.518.528.515.516.512868.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسماء خالد عبد المنعم احمد اسماعيل8095

332719.525.51616.51215.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسماء صالح عبد العزيز الباز الباز8096

3730202818.516.5133.548إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اسماء فتحى فتحى السيد8097

3426202614.518120.559إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043االء السيد محمد عبد الهادى محمد8098

26241924.510.515.51047.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043االء محمد محمد احمد8099

352919.52617.519.51275.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043امال محمود عبد الحكم محمد العايدى8100

35.526.51926.518.51812669إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043امل محمد رمزى مصطفى مصطفى8101

36301928.517.517.51317.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043امنيه امين زهران نبيه ابراهيم8102

332818.5231517.5117.54.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043امنيه محمد السعيد محمد السعيد8103

382919.53019.519.51365.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اميره احمد مصطفى موسى حسن8104

3726.519.514.51217.5109.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043اميره محمد رمضان محمد احمد8105

3729.520281919.5133.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ايمان وائل عطيه رجب8106

3730202919201356.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ايه احمد صالح عبد الرحمن شهاب8107

35.529.52030202013589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ايه اشرف الشبراوى الشربينى8108

3830203019.520137.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ايه السعيد عزمى السعيد عبد الرحمن8109
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3628.5192615.52012569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ايه ثروت رمضان مصطفى مصطفى8110

12.5181114.58.51264.53.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ايه عثمان ابراهيم عبد الخالق8111

28.5181819.57.59.591.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ايه محى صالح شهاب الدين8112

36291928.518.5191319.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043تسنيم مجدى محمد محمد عبده8113

32.52118.52312.518.5107.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043حبيبه محمد عبد البديع سعد السعيد8114

36.5271827.514.518123.579إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043خلود احمد جمعه احمد محمد عبده8115

يا رضا فتحى السيد احمد8116 36.53020301919135.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ران

فى محمد االلفى8117 31.529.52026.517.519.512579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043رحمه محسن االل

22.528.517.5241119.5103.56.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043رحمه محمد حسين محمد حسين8118

3629.520281920132.599.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043رحمه محمد على على شلبى8119

3328192318181218.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043رحيق عابد عبد الرازق عباس محمد8120

3428.52023.5162012278.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043رقيه محسن على على العيوطى8121

35.52718.52914.519124.599.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043روان السيد على سعد الدين8122

37281929.516.519.51308.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043روان كامل عبد الحى مختار8123

36.5292029.51919.51348.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ريم محمد على معوض عبد المنعم8124

32.52718.526.51719.5121.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ريهام وائل ابراهيم منصورعابدين8125

2522.517.518.59.5179389إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043زينب مصطفى محمود محمد عثمان8126

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ساره اشرف محمد بالل بالل8127

2825192816.518116.55.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ساره طارق محمد لطفى عوض8128

342819.527.518191275.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ساره ياسر حامد مسعد حامد8129

32.528.51726.515.518.51205.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043سما محمد احمد حمزه يوسف8130

25.52718.5261619.51137.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043سميه عصام حسين محمد حسين8131

24271315.515.519.59548.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شروق محمد ابراهيم اسماعيل محمد8132

3427.519.52616.519.5123.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شروق نادر سليمان سليمان سليمان8133

33.527192618.519.51244.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شمس عبد اللطيف عبد الرازق حسين فايد8134

33.527.519.526.518.519.5125.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شهد السيد محمد جبر السيد8135

30.526.517.525.517191178.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شهد حمدى محمد السيد حسونه8136

352919.53019.5201334.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شهد شريف عثمان عباس محمد8137

30.526.5192716.519.5119.56.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شيماء احمد احمد اسماعيل منصور8138

82211.522.5615705.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شيماء عصام السعيد محمد الباز8139

3228.517.527181912359إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043شيماء محمد صالح الشبراوى8140

19.5141415.59.51772.554.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043صفاء صالح محمد محمد المرسى8141

17.529.5172713.519104.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043عزه عبد المنعم عبده محمد شاهين8142

2527.5182614.518.511179.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043عال فتح الـله عبد السميع عبد الصادق8143

37.529202919.5201355.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043عال محمد علي حسن عبده8144

3929.5203019.52013859.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043عيناء مجدى محمد رمضان عبد الـله8145

24.524.51514.513.5199258.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043غاده حسن محمد حسن عبد الفتاح8146

35.530203019.5201359.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043غاده منصور كامل مختار حسين8147

3629.519.529.519.520134710إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043غفران محمد الشحات السيد حسن8148

3929.518.53019.520136.5108.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043فاطمه اسامه محمد رمضان عيطه8149

352914.53018.52012779.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043فاطمه الزهراء تامر احمد احمد هالل8150

31202025.51519.5111.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043فاطمه السيد محمد محمد8151

31.52519.52716.519.5119.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043فايزه محمود احمد حسانين جاد8152

30.527.52027.51719122.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043لبنى عبد العزيز سليمان عبده سليمان8153

34.526.5202816.518.5125.559.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043لقاء ابراهيم فوزى السيد العيسوى8154

33.52414.526.516.51911579إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043لميس صالح محمود الدسوقى8155

33.5242026.517.519121.588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ليلى حسين عبد الرازق حسين فايد8156

34.529.5202718.519.5129.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مرفت صالح الباز احمد الغرباوى8157
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36.529.5203019.519.5135.56.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مروه باسم حسنى السعيد عبد الرحمن8158

34.528202918.519.513079إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم احمد منصور الوصيف محمد8159

36.528202918.519.513289إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم اشرف جبر يوسف8160

32251928.51419118.579إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم جمال السيد عبد العزيز عبد الرحمن8161

3428.5182917.51912789.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم رضا بدير الشربينى8162

3025.517.527.515.518.511678.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم شعبان هالل العوضى8163

3428.519271719.5125.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم عادل الشربينى محمد الشربينى8164

36302029.518.5201346.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم عبد الناصر سليم الشحات سليم8165

36.527202719.51913069.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم فهيم السعيد ابراهيم العيوطى8166

37.528.519281918.513259إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مريم محمد جوده عيد ابراهيم8167

37.52820302018.5135.559إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ملك مصطفى عبده رجب ابوعيطه8168

37.528.5202719.519.5132.579إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منار حسين عبد الحى مختار حسين8169

3928.5202819.519.513579إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منار صالح على على شلبى8170

322618.52718.51912269إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منه احمد السعيد محمد السعيد8171

2727202713.518.5114.577إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منه الـله احمد رجب على رمضان8172

26.527.519.526.510.518.5110.576.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منه الـله السيد ابو النجا السيد العجمى8173

27.518.51521.511.5179467.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منى السادات المتولى معوض عوض8174

24.52520261618111.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منى السيد محمد صابر محمود8175

382920291918.513579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043منى محمد ثروت محمد مصطفى8176

37.528.520292018.5135710إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مى ابراهيم الشاذلى الباز الشاذلى8177

332216.521.5141810779إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مى مجدى السيد على عبد الحميد شعالن8178

20.51714.519.5111882.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043مياده السيد عبده العدل سعيد8179

15.51615.52011187878إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ميرنا عبده رمضان على احمد8180

3827.52028.5201913458إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نادين حسنى فتحى محمد االلفى8181

372917.52918.519.513157إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نجاة محمد عبد المولى عبد العزيز السيد احمد8182

39292030201713879إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندى احمد ابوزيد احمد السيد8183

3726.52027.517.518.5128.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندى ايمن السيد سالم السيد8184

39282029.52019.5136.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندى ايمن شعبان رجب8185

33.527.520251714.512379إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندى سعد على سعد الدين الغندور8186

36282025.516.519.512679إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندى عبد الحميد فتحى احمد القناوي8187

35.5272024.514.519.5121.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندى مجدى صبرى حسن حسن شمس الدين8188

3629.520251519.5125.57.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندى مسعد حامد مسعد حامد8189

3429.5202515.519.5124710إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ندين محمد محمد عبد الهادى محمد8190

3120182414.518.5107.578.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نسمه عثمان عطا سيد احمد محمد8191

36.5302026.51719.5130810إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نور احمد اسماعيل فتوح اساعيل8192

32.5251924.515.518.5116.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نور محمد ذكى البهنسى محمد8193

36.529.52028.518.518.5133810إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نورا ايمن صبح محمد العيوطى8194

2714.515.52312.51692.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نورا رضا عبد العزيز مدحت8195

29.52618251416112.5710إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نورا محمود محمد السيد قش8196

14.523.518.521.51416.5927.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نوره محمد على رمضان شبانه8197

3329.5202413.519.512089.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نورهان السيد علم الدين جمعه الغرباوى8198

272418.522.511.519.5103.5810إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نورهان حامد محمد حامد الطنطاوى8199

3729.519.52416.519.5126.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043نورهان محمد السيد صابر السيد8200

36.528.51723.516.518.51226.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043هبه رمضان صبح جمعه8201

31.53019.524.51619.5121.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043همس انيس فتحى على المتولى8202

2625.518.524.51516109.557إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043هند امين محمد السيد محمد8203

1723.513.521.51010.585.53.57إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043هند حسين السعيد الشربينى ابراهيم8204

131813.5211110.576.536.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043ورده احمد عبد المجيد عابدين ابراهيم8205
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34.528.517.526.517191246.510إدارة غرب المنصورة  001ميت على ت أ بنات  0043والء فتحى عبد العظيم احمد محمود8206

2925.51927.51619.511758.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044ابراهيم محمود السيد العنانى8207

36302029.517.519.513348.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد ابراهيم المتولى على المتولى8208

29.53018.527.51816123.549إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد اسامه محمد شوقى السيد ابراهيم8209

34.52919281619.5126.548.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد السيد احمد محمد حجازى8210

35291929.51818.5130.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد العدل السيد العدل8211

35292029.51717130.548إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد ثروت العراقى احمد حسن8212

32.52719.52918.516126.55.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد جمعه هالل احمد الغرباوى8213

33292028.517.516.51283.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد سامى محمد محمد حسين8214

3627.5192918.517.51304.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد عبده عثمان عبده محمد8215

30.527.5202916.518.5123.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد عصام محمد حلمى على8216

18.523.514231315922.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد على السعيد ابراهيم محمد8217

3526.51828.518181264.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد محمد عبده رجب ابو عيطه8218

35.52820281819129.568إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد محمد فتحى عوض عبد الرحمن8219

3725.519.528.517.51912858.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد منصور احمد منصور محمد8220

3128.51928.516.519.5123.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044احمد ناصر السيد محمد جوده8221

1112.51420.596.56758إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044ادهم جمعه وهبه وهبه ابراهيم8222

3629.519.52916.517130.557إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044ادهم صالح منصور الوصيف محمد8223

3729.52029.518191345.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044اشرف خالد محمد رزق رزق8224

3428.52029.516.518.5128.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044اشرف محمد السيد السيد شمس8225

172416.5261114.594.53.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044السعيد ثروت فوزى السعيد8226

31.5252027.515.517.5119.56.57إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044السيد احمد السيد جاب الـله8227

30.5292029.518191277.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044السيد احمد السيد محمد على8228

26.5262028.51719.51187.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044السيد اشرف السيد احمد احمد8229

2026.52028.513.519108.56.57إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044السيد محمد فتحى عبد الرازق محمد8230

1622.51926.5918.59366إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044ايمن رضا فرج محمد سيد احمد8231

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044جالل محمد السيد هالل شهاب8232

202619.524.517151076.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044جمال السيد فوزى احمد حجازى8233

1725.518.526.51515.5102.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044جمال مصطفى احمد محمد المتولى8234

3229.519291816127.547.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044حازم وائل عبد العزيز عبد العزيز شرابى8235

312818.527.5171612248إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044حسام شعبان العدوى ابوسليمان8236

1813.51017101168.543إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044خالد صالح عبده رجب ابو عيطه8237

9.516.512227.51167.545إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044سامى صالح رمضان عوض رمضان8238

2826.520261518.5115.557إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044سامى محمد محمد مصطفى النشار8239

12.520.518.524.51216.5886.58إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044طارق احمد السيد عبد اللطيف8240

1820.51319.57.512.578.55.57إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044طه ايمن عزت محمود محمد8241

19.5221925.51216986.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عباس محمد عبده العدل محمد شلبى8242

27.5262028.518161206.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الرازق ابراهيم محمد ابراهيم محمد8243

342819.5302016.5131.568إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الرحمن ابراهيم عبده العدل يونس8244

1418.591899.558.53.57إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الرحمن خالد ابراهيم احمد ابو النجا8245

17.514.51122.5111476.568إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الرحمن خالد رأفت سليمان الشرنوبى8246

34262027181912548إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الرحمن محمد محمود طلبه محمد8247

14.526162213.514.59243.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الرحمن محمود فراج محمد علي8248

14.512.51016.510.5116441.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الرحمن هانى ابراهيم عبد اللطيف8249

29241922.515.516.511056إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الـله االحمدى السيد سالم السيد8250

25.51817.52412.51897.554إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الـله صالح احمد السيد ابو النجا8251

34.5292026.518.518.5128.558إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الـله صالح عبد الـله رجب ابو عيطه8252

283019.529.51918.51264.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الـله محسن محمد سيد احمد8253
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32301928.516.519.51265.59إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عبد الـلـه محمد عبد العاطى عبده ياسين8254

242619271718.511357.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عصام السيد ابو المعاطى الشبراوى8255

19.514.515.520.510158041إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عطا محمد عطا احمد عطا8256

31271825.51616117.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عالء عادل عبد العاطى عبده يسن8257

32291728161812278إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عمار ياسر على يوسف8258

31.527.51927.516.515.512277إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عمر احمد شاهين على النادى8259

34.529.519281719.51286.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عمر عادل ابراهيم محمد احمد8260

34.53018.52915.516127.548إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عمر محمد فتح الـلـه محمد المتولى8261

34.52818.528.51616.5125.547.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عمر محمود عبد العزيز محمد8262

352718.52918.515.512846.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044عمرو عرفة محمد محمود عبد الرحمن8263

26.52613271412106.563إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044فارس تامر عبد الحميد حسن على8264

13.52315.52313.513.588.56.51.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044فارس محمود عبده على8265

141712.52213.5167942إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044فاروق ياسر محمود صابر محمود8266

292218.5281216109.54.55إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044فتحى هشام فتحى محمد عبد العاطى8267

2020.515.523.5101489.543.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد ابراهيم جبر البسيونى8268

15.52718.527.59.515.59846إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد احمد ابراهيم السيد ابراهيم8269

34.52918.529.51816129.53.56إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد احمد السيد الباز الباز8270

29251929.51516.5117.546.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد احمد على احمد محمد8271

36291927.51817.5129.546.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد احمد قاسم محمد العوضى8272

3529182919.519130.566إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد اكرم السيد العدل8273

3028.518.528.51915124.555إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد ايمن محمد اسماعيل المتولى8274

3328.51929.519.519.5129.555إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد جمعه جمعه عبد الهادى حسن8275

34271929.519.51412975إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد جمعه هالل احمد الغرباوى8276

32.5281928.516.517124.576إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد حسين البيومى احمد ابو النجا8277

3328192918.519127.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد صالح عيد محمد حامد8278

2823.51828.513161116.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد عبد الستار احمد عبد العال8279

3428.518.52916191263.56إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد عماد مصطفى المرسى مصطفى8280

17.522.51723.512.514.5935.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد مجدى حسن محمد حسن8281

182218.526.59.513.594.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد مجدى عطيه المتولى8282

20.525.5172613.513102.53.55إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد محمود عزت محمود محمد8283

34.528.519.52718.52012866إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد محمود فوزى محمود السيد8284

34.52919.529.519.515.51323.56إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد مصطفى عثمان صالح عثمان8285

29.527.517.529.517.516.5121.53.56إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمد ياسر صبرى عبد الهادى حسن8286

20171021.5101078.53.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمود صالح على صالح محمد8287

3.512920.5610.55133إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمود عادل محمد السعيد المهدى8288

2822.518261617110.536.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمود محمد محمود ابراهيم8289

30.52116.526.513.51410847.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمود نعيم عثمان شعبان على8290

3428.519.528.51716127.53.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044محمود وجدى محمد عبد المنعم ابراهيم8291

2024.515.529129.510147.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044مسعد سامى مسعد السعيد8292

32.52417.52914.516117.544.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044مصطفى احمد عبد الرزاق عباس محمد8293

33.52818.529.516.516.512646.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044مصطفى ايمن مصطفى عبد العزيز حسن8294

34.527.51827.515.5171233.55إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044مصطفى سعد محمد زيد محمد8295

28.52317.525.51418108.53.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044مصطفى فتحى فهمى محمد مصطفى8296

34301928161412748.5إدارة غرب المنصورة  001ميت على ع بنين  0044يوسف السيد عزمى السعيد8297

35141923.51512106.548إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045احمد عثمان حسن ابراهيم السيد8298

28.525172416.516.511137.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045احمد محمد عبده شحاته عبده8299

211414228.58.579.546إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045ادهم محمد معوض عطيه معوض8300

2411.513.51897763.56إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045رمضان عيد المنجى عيد مشعل8301
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30.52116.525.51516108.5710إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045عبد الرحمن السعيد احمد محمد على8302

352917.523.51819.5123610إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمد خالد شحاته عبده8303

2819.5162210.5159647.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمد رضا عبد الرازق احمد المتولى8304

28.5201621.51212.59848إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمد شعبان محمد معوض ابراهيم8305

16.5715.5211257235.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمد عبد الرازق محمد عبد الرازق8306

252518.525.5141610868إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمد منصور عبد الحميد منصور8307

3026.519.525.514.516.511677إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمد وليد عبد العاطى محمد المتولى8308

21.517162211.516.5884.56إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمود جمال محمود عبد الهادى حميده8309

2320.52023.514.515.5101.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمود عبد الستار على محمود حميده8310

17211924914904.57.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045محمود عبد العزيز اسماعيل محمود اسماعيل8311

2626.51928.5151411576إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045امنيه شعبان اسماعيل محمد اسماعيل8312

2927.519.5281516.51198.56.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045حبيبه ابراهيم عبد الحميد ابراهيم8313

اج وائل لطفي محمود متولي8314 24171624.59.5149176.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045روت

32.5272028.518.517.5126.588إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045ساره اشرف محمد صادق ابراهيم8315

2315.51626.51316946.59.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045مريم السيد حسن راشد محمد8316

33.52619.52616.518.5121.589.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045هاجر فتحى محمد راشد محمد8317

332619.526.51718.512289.5إدارة غرب المنصورة  001ماهر خميس ت أ بعزبة السنط 0045والء على عبد الوهاب على محمد8318

3929.52029.518.519.5136.59.510إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ابراهيم حسن مصباح محمود احمد8319

30282025.515.519.51197.58إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ابراهيم رضا احمد عبد الرحيم احمد8320

18147.522101171.557.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ابراهيم عبد المحسن ابراهيم ابراهيم حماد8321

28.52719271718118.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ابراهيم عماد ابراهيم محمد عمرو8322

312819.527.516.518122.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ابراهيم محمد زايد رمضان محمد8323

3328.518.52615.519.5121.548إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد اكرامى وجيه محمد احمد8324

31.52615.525.51519.5113.545إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد السيد احمد محمد عبد الرحمن8325

20.52312.522.5919.587.53.55.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد عبد المحسن محمد عبد الخالق محمد8326

3427.518231818120.547إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد عوضين على عوضين السيد8327

35.529.52027.518.519.513148إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد محمد احمد محمود محمد8328

32.529.51927.51819.5126.54.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد محمد االحمدى مندور محمد8329

1927.512.525.51314.597.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد محمد عثمان عبد السالم شيحه8330

18.517.511.519.59.51276.53.58إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد محمد على حسين8331

302616.52715.519.511548.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد محمد على محمد على8332

3128.517261419.5116.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد محمد عماره عطيه8333

12.5121215.5814.5604.54إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد مسعد نصحى زيدان محمد8334

2727.51825.516.518.5114.569إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046احمد ياسر البدراوى ابراهيم البدراوى8335

24.52410.524.512.518.5964.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046السيد ابراهيم السيد بكر السيد8336

26.527.513.526.51215.510678إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046السيد عبد السالم محمد عبد السالم عبد الرازق8337

19.5211023.59158368.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046السيد محمد السيد عبد الجواد رياض8338

21.57.513.52210.513.5754.56إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046باسم هشام محمد ابو حشيش8339

332719.52613.514.51194.56.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ثروت طاهر ثروت محمد ابو العنين8340

322617.52611.5141134.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046جمال السيد جمال سليمان8341

1015.5919.537573.53.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046حسام ابراهيم محمد سعيد العزونى8342

2323.514.52812.515101.53.55.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046حسام صالح فايز صالح احمد8343

15.5181223.5810773.54.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046حمدى صالح صبرى الصديق المتولى8344

1719.512.523.59.510.5823.52.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046خالد السيد احمد صالح احمد8345

242011.5202.5167835.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046خالد قدرى جمعه سند على8346

19.51210.521.531366.53.55إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046رفعت سيداحمد صبرى سيداحمد الحسيني8347

18.59.58.524.569.5673.54إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046رمضان هشام محمد السعيد محمد8348

118.512133.511.5483.53.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046زغلول احمد عبد البديع احمد المرسى8349
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28.525.514.526.51417.51093.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046زياد عماد عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم8350

3626.52023.515191215.57إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046سامح رضا حسنى الصديق الحسينى8351

34.520.52024.514.519.51146.56إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046صبرى حمزه عبد الغفار حمزة محمد8352

26.5917.52111158555إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046صالح محمد صبرى الصديق المتولى8353

37262027.518.5181297.54.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046طه محمد عماره عطيه8354

34.522.519.525.515181176.55إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد الرحمن احمد عثمان حمد حمد الدوداني8355

3020.51622.510.51799.565إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد الرحمن حسام محمد السنوسى محمود8356

33.523142413.51810854إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد الرحمن على شعبان محمد المتولى8357

3321.518.52514181125.55.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد الرحمن فهمي رمضان الهاللى محمد8358

2513.51326.512.518.590.558.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد العزيز صبرى احمد السعيد رزق8359

27.51817.52711.520101.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد هللا التهامى احمد عبد هللا احمد8360

23191325917.5898.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد هللا شبكت محمد ابراهيم محمد8361

194.512.524.58.518.56958إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عبد هللا محمد خليل سالم ابراهيم8362

17.55.58.521.57.516.560.557إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عثمان السيد عثمان عوض ابراهيم8363

20.514.58.521.55.517.570.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عزيز فهمى محمد عبد العزيز حسن8364

2415.511.522618.5793.57إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عصام منتصر محمد السيد شحاته8365

372116.52212.519.510957.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046على اشرف عثمان حمد حمد الدودانى8366

302017.526818101.557.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عمر امين ابراهيم عبد الغنى ابوليله8367

3626.520291720128.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عمر طارق محمود موسى البدراوى8368

3026.51927.510.520113.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عمرو السيد عبد البديع توفيق على8369

20913.520.54.51367.568إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046فارس حسنين محى الدين عبد المعطى المسرى8370

26.516.516.523.5915.5926.57إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046فارس شريف عبد العظيم ابو المعاطى منصور8371

2815.51520.512.51991.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد احمد جمعه سيداحمد االحسينى8372

221715226.517.582.55.57إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد احمد محمد احمد علي8373

2123.511.521.510.5168866.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد السعيد محمد السعيد حماد8374

2518.514.52510.51893.577إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد السيد ابو الغيط الهاللى8375

212.56.50.51112.543.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد السيد محمود حسن جبر8376

23914.524.51117827.58.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد الشربينى السيد الشربينى ابو زيد8377

12712.517.57.510.556.577.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد امجد الغريب موسى البدراوى8378

2222.5152411.5189588.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد تامر فايز صالح احمد8379

18201323.5111885.588.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد حازم شعبان سيداحمد ابراهيم8380

10147.520.56.514.558.58.56إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد رجب المتولى على المتولى8381

614.5717.5816536.55إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد رفقى صالح سليمان العوضي8382

28.521.516.522.515191045.59.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد صبرى عثمان عبد الموجود ابراهيم8383

22161419111682610إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد عبد النبى عزيز اسماعيل محمد8384

3625.5192718.519.51265.510إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد عماد محمد وصيف السيد8385

24.515.59.52513.519.5887.510إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد محمد علي السيد حسن8386

32.523.517.517.517.519108.5810إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد معتصم حلمى سالمه ابوزيد8387

913.5101641352.54.54.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد وحيد فريد محمدعلى8388

35.52618.525.517.5191235.510إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمد وحيد محمد احمد ابراهيم8389

32.522.518.5241619.5113.559.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمود السيد على جاد على8390

3526.51824.51819.51226.510إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمود الشحات محمد محمد عطوه8391

1218.514.5228.51675.558.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمود سمير رجب عرفات شيحه8392

31.52617.52816.519.5119.56.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمود عاطف المتولى رمضان المتولى8393

1314.51427.51115.58079إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمود عبد السالم عثمان عبد السالم شيحه8394

11135.520.5313.5534.54إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046محمود محمد ابراهيم عبد الجواد  احمد8395

2920.516231218.5100.569إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046مسعد مؤمن محمد منصور محمد8396

211814.521918.583.567.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هانى كامل رجب عبد الهادى بدوى8397
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15.516.512154186347إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046وحيد ابراهيم اسماعيل اسماعيل موافي8398

21151219.58.515765.56.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046وحيد زغلول وحيد عبد المقصود جاد8399

3021.519.5241519.511067.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046وحيد محمد فريد محمد علي8400

3325.51524.515.518.5113.567.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046يوسف اشرف كمال المتولى اسماعيل8401

33251624.514.51511357.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046يوسف محمد موسي احمد عبد الغني8402

35281928.519.516.513057إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسراء خالد نيازى على محمد8403

25.524.514.5271415105.547.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسراء رمضان رمضان ابراهيم عبدة8404

312616.527.515.515116.54.56إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسراء محمد ابراهيم سيداحمد الشربينى8405

2521.515.522.512.515.5973.57.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسماء رمزى لبيب احمد عبد الغنى8406

2923.517251715111.547.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسماء رمضان جمعة ابراهيم محمد8407

21.514.514.522.51014.58346إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسماء سامح السيد محمدالدسوقي8408

2726.516.52415.514109.53.58إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسماء عالءالدين محرم السيد عبد الهادى8409

32.524.517.52818.51712148.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسماء فهمى عبد السميع الصديق بكر8410

403.585.542135إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اسماء مسعد جمعه على عطا8411

1819.5132712.5159058إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046االء محمد ابراهيم شحاته8412

3628.517282016.5129.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046الحسناء محمد السيد عباس السيد8413

26.5261721.516.516107.559إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046الهام حماده السيد محمد احمد8414

36.5291826.51916.512959إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046امانى جمال جمعه سيد احمد الحسينى8415

29.5241827.5191611849إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046امانى رمضان المنجى توفيق احمد8416

31.522.51624.517.51611246.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046امانى سمير محمد المتولى احمد8417

33.52717.528.51816.5124.549.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اميره اشرف الهادى السعيد حماد8418

31.52816.528.516.519.512159إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اميره ايهاب محمد ونيس محمد8419

2128.514.524.51417.5102.53.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اميره عبد الصمد محمد محمد الباز8420

262715.5251419.5107.549إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046اميره على نيازى على محمد8421

1023.5132671979.53.56.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ايات محمد ابراهيم شحاته8422

30.53016.5281419.511949.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ايمان شفيق شيحه عبد العال شيحه8423

323016.5261519.5119.549.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ايمان عالء شحاته قناوي احمد8424

30.529.516.52615.519.511849.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ايمان على منصور حسن شيحه8425

2528.515.525.51319.5107.5410إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ايناس السيد صبح احمد احمد8426

24.52514251419.5102.569.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ايه حماده السيد محمد عماره8427

822.512.5261119.58047إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046بسمه السيد محمد عبد الرحمن محمد8428

1128723.59.517.57946.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046بسمه صبح السيد محمد بهلول8429

29301723.51419113.558.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046بسمه صبرى الزناتى على عبد ربه8430

24.52717281519.5111.559.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046بسمه عبد الحفيظ عبد الحقيظ ابراهيم حماد8431

30.529.51727.51719.5121.559إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046دنيا ابو المعاطى عثمان ابو المعاطى8432

25.529.516.52711.51911059إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046رنا رفعت عبد الستار عبد الوهاب احمد8433

36.529.518.529.518.519.5132.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046روان احمد حمدان عبد العزيز حمد8434

15.52214.52612.51490.546.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ساره عبد هللا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن8435

383019.5302019.5137.556.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ساره نجاح عثمان ابو المعاطى8436

17.526.511.524.512.517.592.547إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046سالى سامى محمد رياض محمد8437

161912.52411.515.58346.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046سعاد محمد سالم السيد سالم8438

31.529.51929.51319.5122.549إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046سمهان احمد السيد عبد الفتاح مصطفى8439

3230173013.519.5122.549.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046سناء حسن فهيم عبد العزيز محمد8440

30.52916.53013.519.5119.549.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046شاديه عبد هللا صالح عبد الهادى صالح8441

34.527.517.5301317122.549إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046شذى حسام الدين سامى سعيد المتولى8442

28.527.517.524.512.514.5110.547.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046شهد  اسماعيل  السيد  اسماعيل محمد8443

2424.5172610.514.510248.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046شهد السيد عزيز محمد المتولى8444

29.527.5192713.515116.548.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046شهد فتحي الدسوقي احمد الدسوقي8445
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22.5221727.51013.59959.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046صباح السيد قاسم العجمى احمد8446

36.5301827.516.517.5128.5410إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ضحي خالد السعيد السعيد رزق8447

25.524182811.51510748.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عزه هشام عبد الهادي على عطا8448

2626.518301319.5113.5410إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046عزيزه محمود احمد عبد المقصود جاد هللا8449

373019.529.51820134510إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046فاطمه حامد سمير حامد ابراهيم8450

24.52618.5281317.511068إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046كريمه منتصر منير مصطفى ابراهيم8451

29.527.518.526.51019.51128.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046مروة السيد على جاد على8452

332718.527.512.519118.588.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046مالك السيد صبرى الصديق المتولى8453

242518.524.51418.51068.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046مالك السيد محمد احمد السعيد8454

35.5261923.514.519.5118.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046مالك عبده السيد اسماعيل محمد8455

33261927.51419.5119.569إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046منه هللا السيد محمد محمود محمد8456

37.528.519.53018.5201346.58.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046منه هللا حسن محمد حسن احمد8457

2526.5192713.519.51118.58إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046منه هللا عثمان ابو المعاطى ابو المعاطى محمد8458

21.525.5142911.516.5101.568.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046منه هللا محمد احمد يسرى صادق8459

242114.52681993.548.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046منى بالل لطفى عبد العزيز8460

342816.52513.51911798.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ميرا محمد ابو سليمان سليمان العوضي8461

38.52919.527.518.52013369.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046نجوى عيد عبد الفتاح على حسن8462

33.523.516.5291519117.569إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ندى خالد محمد ابومسلم محمد8463

1920.51628.512.518.596.568إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ندى شعبان شعبان سيد احمد8464

9.5181227101776.568إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046نرمين رجب المتولى على المتولى8465

17.522.51828172010369إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046نور الهدى ياسر محمد صادق محمد8466

38.52419.52717.520126.5610إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046نورا السيد فتحي راشد رزق8467

292719.523.519.520118.56.59.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046نورا جمعه دياب دياب محمود8468

20.521.516.52691793.558.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046نورهان عوض البغدادى احمد ابراهيم8469

35.525.519.52818.52012768.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هاجر السيد عبد الغنى عبد الغنى8470

282518.5271319.5111.55.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هاجر عبد العيلم ابراهيم صابر محمد8471

2121.511.525.51018.589.55.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هاجر نبيه يسن محمدالمهدى8472

20.521.514.527121995.55.59إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هاله فتحى عبده عبد اللطيف عطيه8473

37.528.51927202013269.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هبه احمد المتولى محمد صابر8474

30.5281626.512.520113.568.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هبه سامح الشحات الغريب المرسى8475

33.52917261320118.569.5إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046هدى نبيل محمد محمود ابراهيم8476

16.510.514.524.56.51872.55.56إدارة غرب المنصورة  001المالحه ع م  0046ياسمين محمود موسى خليفه محمود8477

14.520.51928.514.519.5975.57.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ابراهيم القطب ابراهيم جبر السعيد8478

20.522.51928.51418104.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ابراهيم ايهاب محمد السيدابو خلف8479

13.51711.522.571771.547إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ابراهيم معوض صبرى معوض8480

2626.518.524.514.51811058إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047احمد حسين حسين احمداحمد8481

24.52219281419.5107.557.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047احمد شفيق رزق داوود محمد8482

26.527.51928.51719118.55.58إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047احمد صبرى احمد عبد الحميد محمد8483

20.52417.525.516.518.510457.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047احمد عبد الغفار احمد عبد الغفار8484

17.52118.526.513.5199758إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047احمد عزت محمد محمد السيد ابوزيد8485

182318.5271618102.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047احمد كامل خلف كامل محمد8486

17.522.518.526.51317.5985.57.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسالم طارق احمد البسيونى على8487

14201523818805.56إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047السيد عزت السيد يوسف مصطفى8488

112015256177764إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047المتولى البيومى المتولى البيومى8489

182218.52713.519995.57إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047المتولى مصباح المتولى عبد الغفار محمد8490

17.5271928.515191075.58إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047المنجى السعيد المنجى المتولى8491

14.5191425.511.51884.55.58إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ثروت محمد ثروت العراقى8492

18.523.514.527101993.55.58إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047حاتم محمد جمعـه محمد محمد8493
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142217.525171895.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047حسن حمدي السعيد موسى8494

2223.5192812.5191055.57إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047حسين ابراهيم حسين سيد احمد سيداحمد8495

242718.529.512.519111.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047حسين هانى محمد مصطفى مصطفى8496

172318.5281317.599.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047رمضان مجدى رمضان عبد الرازق سيداحمد8497

111717.518.511.51.575.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047رمضان محمد رمضان نصر عبد الحميد8498

8.516.51722.51215.576.543إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047سامح ابراهيم محمد محمد شهاب8499

34291929.518.519.513068إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ضياء هانى عبد الرحمن منصور يوسف8500

25.53019301615.5120.558إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبد الرازق سامي عبد الرازق نبيه محمود8501

34.529.52030181613268.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبد الرحمن الشحات السيد الشحات الدسوقى8502

1423.51027.59.513.584.555إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبد الرحمن الشحات نصحى المرسى8503

821.59.527.587.574.555.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبد الرحمن عزت محمد ابراهيم8504

20.526.517.529.5141210858إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبد الرحمن محمد عبد الفتاح ابراهيم هالل8505

16.526.515.529.51312.510158إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبد هللا عادل محمد عبد المؤمن8506

31.528.5183017.514125.559إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبد هللا محمد عبد الرحيم محمد ابو النجا8507

1922.518.52714.516.5101.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبده علم الدين احمد محمد العال8508

722.51623.510137955إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عمر هانئ رزق عبد اللطيف ابراهيم8509

2526.519.528151611458.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عمرو عبد السالم الباز الباز8510

31.523.51728.515.51711657.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047فارس عادل محمد حسين حسين8511

30302027.51918126.558.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047فارس محمد محمد المرسى8512

19.5241428.513.51699.558إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047فارس ياسر رمضان سرايه طه8513

292719.5301516120.556.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047كريم ابراهيم عبد الجليل عبد الجليل8514

24.527.519.5301518116.558إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047كريم محمد الدسوقى جمعه جمعه8515

5.524162511.510.58257.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047كريم وليد محمد عبد الحافظ8516

21.52818.529.5159112.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047مجدى وائل عبد العليم حسين8517

2528.51927.516.517116.557.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد احمد ابراهيم محمود الزكى8518

20292026.51518110.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد احمد حامد محمد8519

2328182714.519.5110.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد احمد محمد عبد المنعم ابراهيم8520

30.52920301818127.557.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد السعيد منير على محمد8521

31.52620271718121.557.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد العربى ابراهيم السيد8522

25.528.520271516.511657.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد بكر فتوح فتوح جادهللا8523

22.526.517.5271213105.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد حسانين محمد صالح داود8524

19.52719.52813.516107.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد حسين السيد الشحات السيد8525

232720281515.511367إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد حسين سالمه عبده احمد8526

27.528.519.52814.51711867.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد حماده الدسوقى مجاهد محمد8527

35.528.52028171812968.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد حماده زين العابدين جبر السعيد8528

34.528.52029191813167.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد رشاد المرسى رشاد مصطفى8529

8.520.5122612157957.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد رضا الباز محمد ابو العال8530

1222.51824101486.557.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد رضا حلمى صابر عيد8531

2025.517.529.513.51610657.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد رضا محمد محمد الشربينى8532

1926.51929.515.516.5109.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد رمضان عبد الجليل عبد الجليل8533

26.527.519301513.511868إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد طارق شكرى المرسى عطيه8534

1227.519.52713.51699.558.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد طارق عبد الرازق على ابراهيم8535

5.5211723811.574.555.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد عبد العال احمد محمد عبد العال8536

3527202715.516124.568.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد عبد المنعم محمود محمد سعد8537

9.523.51021.5101374.558إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد عزت محمد محمد السيد ابوزيد8538

3128.519.52518.514122.558.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد على المتولى سيد احمد8539

7.5199.519.59.58.56535إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد فتحى الشحات طه محمد8540

17.52417271012.595.554إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد فهمى جمعه محمد محمد8541
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2425.516269.51510157إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد ناجى عبد الرازق محمد محمد8542

2825.51825.51318.511058إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد ناصف رزق عبد الغفار8543

222617.523.5131510257.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمد يحى محفوظ رمضان8544

182517.529101599.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047محمود محمد محمود احمد8545

1219.516.524.510.513.58355.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ناصر طه الشحات طه محمد8546

20.5261625101397.555إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047نبيل احمد سعد فتوح جادهللا8547

21.525.519.527.51414.510858إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047هادى بهاء الهادى عبد المؤمن8548

ه محمد حامد8549 19261825.511.513.510057.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047هانى حامد عبد االل

92515.519.55.515.574.567.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047وجيـه يوسف عثمان ابو العمايم8550

122218188.51478.548إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047وسيم السيد محمد المرسى درويش8551

1021132510.51579.557إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ياسر محمد عرفات محمد احمد8552

23.52119.5261119.510157إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047يسرى محمد يسرى محمد محمد8553

36.527.52028.51519127.588إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسراء شعبان العجمى عبد الحميد عبد السيد8554

352919.52916.51912988.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسراء محمود رمضان مصطفى مصطفى8555

18.5231823111793.569.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسماء السيد مصطفى السيد8556

1710.514.5143.513.559.564إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسماء حسن عيد عبد الغفار محمد8557

3329.520301720129.558.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسماء حسين صدقى حسين عبد الهادى8558

37.5281929.517.520131.559.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسماء رزق سعد السعيد محمد8559

38.529.519.527.5161913157.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اسماء منصور محمد منصور يوسف8560

372518.528.5152012469إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047االء حسن محمد عوض حسن8561

31.51816.527.513.519.510755إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047االء صالح محمود حماده8562

3827.519.530182013359.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047االء محمد يسرى محمد محمد8563

3829.519.529.517.519.513479.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اموره صالح كمال محمد جادالحق8564

3630203016.517.5132.569إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اميره حازم حسن فتحى محمد8565

16.5912.52510147344.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اميره رمضان المتولى المرسى درويش8566

30.529.518.528.513.517120.558.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047اميره محمد سعد السعيد حسن8567

26.52517.526.51013105.547.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ايمان شعبان صابر داود محمد8568

34.530202918.52013259.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047جنه محمود السعيد المنشاوى8569

36.5302028.5182013359.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047حنين السيد المتولى محمد السيد8570

35.5302029.52020135510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047حنين حاتم حسن فتحى محمد8571

373020301920136610إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047حنين رجب الهادى ابراهيم السيد8572

26.528.515.5271319110.536.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047خلود عبد المعبود محمد صالح ابراهيم8573

3429193019.520131.579.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047دعاء السيد يوسف صادق يوسف8574

34.52620271520122.578.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047دعاء محمود محمد المتولى الشحرى8575

3428202915.519.5126.559.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047دنيا المتولى عيد عبد الغفار محمد8576

2826.52027.516911857.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047دينا حربى محمود بدر محمد8577

3428.52029.518.520130.559.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047رحمـه محمد ابراهيم عبد الجواد خفاجى8578

30.528202917.52012559.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047رنا رأفت عبده عبد الحميد8579

20251928152010758.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047زينب محمد سليمان محمد ابراهيم8580

32.52920301819129.5510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ساره مأمون فاروق المتولى8581

1228.519.54.51655.546إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ساره مجدى محمد عبد اللطيف8582

12.525172815.517.59846.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047سماح السيد محمد البسطويسى8583

27.526.52027.51515.5116.547.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047شروق اشرف منصور عوض خطاب8584

373020302019.5137510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047شروق ربيع السيد عبده احمد8585

363020302020136510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047شروق عبد العزيز السعيد عبد البارى ابراهيم8586

30.525202617.519.511959.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047شفاء محمود زين العابدين جبر السيد8587

3428.5203019.51913269.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047شهد جميل ابو العنين سيد احمد8588

34.524.519.52815.519.5122510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047شهد سامح السعيد المنشاوى8589
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3329.51929.51516.512649.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047شهد محمد عبد الحميد على عبد الحميد8590

37.528203019.520135510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عبير كمال السعيد فاضل ابراهيم8591

31.52719.529182012559.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عزه محمد السعيد محمد سعد8592

3327.52029.518.520128.5510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047عال حسين المتولى عبد الغفار محمد8593

2224.5202716.52011058إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047غاده صدقى ابراهيم محمد دياب8594

3529202617.518.5127.558.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047فرح ناجى عبد الحميد السيد محمد8595

3029.51826.51819.512258.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047مروه ابراهيم سامى عبد اللطيف8596

2424.5172416.51610658.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047مروه رمضان فوزى رمضان8597

33.52717.527.51517120.558إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047مريم محمد ثروت محمد فاضل8598

3628.519.529.517.51613158إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047مريم ناصر فؤاد سيد احمد8599

ازى8600 23.52319.518.513.518.59857.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047منـه هللا السيد ربيع محمد االزم

24.52817.52615.511.5111.54.59إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047منـه هللا ذكى المنجى ذكى عبد العزيز8601

28.5291726.51616.51174.59.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047منـه هللا محمد السعيد محمد حسن8602

28.52418291614115.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ناديـه صالح عبد الستار محمد الحبشى8603

ام اسماعيل صادق8604 8.518.5151813.51073.549.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ندى االم

32.526192718.516.51234.59.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ندى السعيد محمد محمد على8605

2823.518.52515.513110.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ندى السيد سعد السعيد محمد8606

3228.51826.51714.51224.510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ندى حسن خلف كامل محمد8607

000000000إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ندى شعبان الباز احمدعوض8608

14.5261721.514.514.593.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ندى محمد السيد مسعد حامد8609

31.52919.526.517.5161244.58.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047ندى هيثم محمد عبد الحليم حسن8610

33.5281825.518.512123.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047نرمين احمد مصطفى محمد ابراهيم8611

15.520.5192212.51589.54.59.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047نرمين ناجى سعد مصطفى يوسف8612

342919.527.517.518127.54.510إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047نغم السيد عبد الصمد مصطفى درويش8613

9.510914.55.5748.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047نهال شعبان محمد المتولى8614

3427.519.528.516.511126410إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047هند السيد المتولى موسى جاد8615

31.528.51928.516.513.512459.5إدارة غرب المنصورة  001ديبو عوام ع م  0047يارا حسين الشافعى محمود ابراهيم8616

2725.516271118.5106.565.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد اشرف احمد الغريب عبد المجيد8617

362815.526.5151812165إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد السيد محمود محمد حجازى8618

271316.52710.57.5944.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد المتولى صالح محمد محمود8619

36.526.518.52715.514.512465.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد رزق رمضان رزق محمد8620

3422.51726.513121134.55إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد عاطف عباس عبده عباس8621

28.52117.526.514.515.510855.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد فتحى محمود عبد الهادى رخا8622

32.52216.527.51512113.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد كمال حمدى محمد8623

2925.512.52410.516.5101.56.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد مجدى عبد الرازق سيد احمد8624

3321.515.52514.518.5109.545إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد محمد سمير محمد علي8625

3519.51627.513.515111.556إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد محمد يوسف السيد احمد8626

3.50012.507.51630.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد محمود محمد عرابى محمد8627

24.510.51622914826.55إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048احمد نصر الدين كامل السيد سليمان8628

37.525.517.527.518.514.5126.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ادهم عمرو عوض على عبد هللا8629

312117.526.515181114.56إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048السيد عيد محمد السيد ابراهيم8630

33.525202817.518.51246.56إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048السيد محمد ابراهيم محمد ابراهيم8631

20.5141426914.583.556إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048السيد محمد السيد محمد عيد8632

22.515.512.52510.516.5864.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048السيد محمود عبد الفتاح على محمد8633

32.523.5172616.517.5115.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048بالل احمد عبد الهادى احمد عبد الهادى8634

105.58236652.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048حسين فهمى السعيد عبد اللطيف محمد8635

27.514162312.512.5934.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048سعد ثروت عوض ابراهيم8636

20.55.5318610533.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048سعيد محمد محمود على عبد هللا8637
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27.521.5162811.519104.53.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048صبرى صالح محمود يوسف8638

221713.5291018.591.53.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048صالح سعد احمد عبد الفتاح عبده8639

2822.51429.51018.510446إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048صالح سعد محمد عبد الحي عبد القادر8640

352819.5301718.5129.547.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عبد الرحمن احمد على احمد محمد8641

33.523.51929.51418119.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عبد الرحمن سعد المتولى ابراهيم ابراهيم8642

25.517.518.527.51317.510255.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عبد العزيز عادل فتحى عبد العزيز غزى8643

33221729141811547إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عبد العزيز قنديل عبد العزيز عبد الخالق8644

3122.51729.512.518112.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عبد هللا البدوى محمد ذاكى احمد8645

31.524172811.51811256.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048على السيد على الرفاعى محمد8646

104924585244إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عمر محمد جمعه شبانه8647

22161127818.58467إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عمر موافى محمد موافى موافى8648

21.51511.5276.51381.573.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عمرو خالد حامد على محمد8649

342720301918.513058.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عمرو صالح السعيد مأمون8650

13.513.51326.5615.572.53.56إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد ابراهيم محمد رزق محمد8651

5.5910.5223.51650.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد المتولى منصور على منصور8652

3518163010.519.5109.53.57إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد حسين محمد المتولى غزى8653

33.523.516.5301219115.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد حسين محمد ذاكى احمد8654

322818.5301918127.549إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد رجب عبده عيد السيد8655

3220.517.529.510.51911048إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد سعد محمد توفيق محمد8656

31.519.517.5291118.5108.537إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد سعد محمد عبده زهرى8657

3222.517.529.515.5181173.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد شريف عبد الباسط محمد احمد8658

11.511.59.521.58.57.562.543.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد شعبان محمد عباس السيد8659

10.516.51018512.5604.52.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد صبرى غازى عبده عوض8660

3427.518.52714.513.5121.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد طارق سعد عبده محمد8661

29.528.51825.512.51811446.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد طارق محمد عبد النبى8662

2624.518.5281618.51133.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد عبد الشافى احمد محمد حسين8663

2822.517.52717.518112.547إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمد فايز السيد على منصور8664

20.517.513.52813.517.59335إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمود المتولى منصور المتولى منصور8665

2321.516.52610.515.597.53.57إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمود جمال حامد العدل خضر8666

487.5156740.534.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمود محمد جمعه شبانه8667

27.5241625.5121710535إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048محمود ناصر علي محمد ابراهيم8668

322918.527.515.516122.545إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048مصطفي رضا احمد زهران سعد8669

30.529182713.51911845إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ممدوح قنديل عبد العزيز عبد الخالق8670

318.5815.5394844إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048وجدى السيد عبد الفتاح المتولى مصطفى8671

3528192614171225.56إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048يوسف السيد فراج حسانين8672

2523.513.52715.517.5104.536.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048يوسف رضا السيد عباس السيد8673

34.52916.527.51718.5124.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048يوسف صالح محمود عبد العزيز سيد احمد8674

2823.516.526.51819112.548إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اسراء ياسر السيد عبده مصطفى8675

32.524.51826161911748.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اسماء احمد محمد احمد حسن8676

35271927.517.5181263.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اسماء ثروت السعيد مأمون عيد8677

22.51917.526.511.5189739إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اسماء عبد العظيم محمد عباس سليم8678

31.52315.52510171053.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اسماء محمد محمد السعيد قنديل8679

3526.512.52414161123.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اسماء هانى صالح ذكى عبد القادر8680

32.526.517.52413.5161144.57إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048امنيه لطفى محمود ابراهيم قلبه8681

31.525.514.5241419109.557إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اموره رجب عوض احمد8682

3726.515.525.515.5161204.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اميره احمد حسين احمد عبد الرحيم8683

34.523.5142316.517.5111.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اميره ثروت عوض ابراهيم8684

28.52314.519.5141699.548إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048اميره فايز محمد محمد القشالن8685
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3326.51423.515.518112.56.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048انيسه محسن عبد الحى احمد ايوب8686

33.522.515.5231619110.566إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ايمان خالد ابراهيم راشد المتولى8687

3428182518.520123.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ايمان محمد ثروت ابراهيم8688

34.5271827.51617.5123410إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ايه رضا المتولى محمود محمد8689

35.527.518.527.515.519124.5510إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ايه محمد الشحات السيد البيومى8690

3324142113.516105.565إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ايه محمود العوضى محمود محمد8691

36.527.5162615.517121.558إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048دعاء شعبان محمود على عبد الرحمن8692

272511.523.510.51597.54.56إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048دنيا الشبراوى السيد السيد على8693

2018518.5616.567.54.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048دنيا سمير رمزى رزق محمد8694

191281998.56755إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048دنيا محمد حسن محمد الحداد8695

33.517.51519.51516100.575إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048رحمة محمد عبد الغفار عبد القادر المنسى8696

33.525.517.5271718120.53.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048روان خالد على محمد سليمان8697

35.525.512.5241519112.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048روهندا صبرى حسين رزق عبد الوهاب8698

3424.514.52616191154.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048سلمي محمود محمد محمد نوفل8699

15.520.510.5237.5187747إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048سهيله السعيد محمد غزى غزى8700

36.529.520291719.51327.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048شروق شعبان محمد حسب النبى عارف8701

3428.517.52710191177.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048شهد السيد ابراهيم على عبد الرحمن8702

34.526.52025.514.5201217.510إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048شهد السيد صبري السيد احمد8703

33192025.518.5201167.510إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048شيماء طه محمد طه محمود8704

30.51717.5247.519.596.57.510إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048شيماء عصام محمد المتولى ابراهيم8705

35.5292025.518.520128.57.510إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048شيماء محمد حسنى عبد الغنى محمد8706

28.524.517.524.512.520107.57.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048شيماء يوسف نسيم السعيد السيد8707

33.525.519.525.59201137.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ضحى ابراهيم محرم محمود خالد8708

31.52317.52413.520109.57.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ضحى حمدى فتحى المتولى سعد8709

2718.517.520518887.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048عبير صالح عبد الحميد الشربينى8710

35.528.5202716.520127.57.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048فرح ايهاب سامى لطفى8711

19.51916185.520787.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048لقاء محمد فؤاد محمود خالد8712

17.51212.516.5215.560.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048مريم عبد الباسط محمد موافي موافي8713

28.513.517.52551989.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048مريم محمد فتحى المتولى محمد8714

31.519.51826.512.5191087.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048منه الغريب حامد الغريب عبد المجيد8715

37262027.51820128.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048منه هللا محمد ابراهيم توفيق محمد8716

27.51515.521.52.519.5827.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048مى محمود السيد عبد العاطى السيد8717

221715.520.51.51776.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ناريمان صالح محمد موافى موافى8718

261816.520818.588.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048نبيله حسين جوده ابراهيم8719

22.51616196.518.5807.57إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048نبيله عبده صالح محمد محمود8720

29252022.51419.5110.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048نجالء على المتولى على عبد القادر8721

19.512.512.5249.514787.58إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ندى احمد ابراهيم احمد ابراهيم8722

21.5181424.513.51991.57.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ندى السيد عبد هللا الششتاوى8723

32.5231823.51417.51117.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ندى كمال محمد حسين على8724

34.528.52024.516.52012489إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ندى محمد ابراهيم رفاعى8725

30.52415.5251619.511189إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048نيره مجدى صالح محمد عبده8726

322518.523.5142011389إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048هاجر عبد السالم ابراهيم عبد الحميد8727

23.52215.52316.519100.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048هاله حسين مصطفى المتولى مصطفى8728

33.52717251720119.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048هاله على محمد عيد السيد8729

34.525.5202719201267.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048هايدى عبد السميع نبيه عبد السميع8730

33.529.5182514.518.5120.57.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048هبه المتولى محمود احمد السيد8731

282216.522.514181037.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048هناء السعيد عيد محمد الديب8732

17.518.510.523.512.516.582.57.59إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048هند حسين مصطفى المتولى مصطفى8733
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000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ياسمين احمد جمعة صابر8734

25.5201227.51517.51007.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت عزون ع م  0048ياسمين صبرى حامد عبد الوهاب8735

3.58.5711511357.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049احمد عماد السيد عبد المقصود عبد العزيز8736

18.5151321101677.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049السيد جمال الشبراوى الشربينى غازى8737

10713.56.5152873.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049جالل شعبان المتولي محمد على8738

292016.524.51518.51057.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049جمعه السيد جمعه عطا رزق8739

81612208.515.564.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049حمدى مجدى حمدى جاد محمد8740

81712189.515.564.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049زايد احمد محمد احمد زايد8741

28.52218.52216191077.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049عصام محمد صالح زكى ابراهيم8742

2812.52028.516201057.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049على حماده على عبد المقصود عبد العزيز8743

9.55.514.52261657.55.53.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049فارس مجاهد احمد صالح حسن8744

26.511.519271319.5977.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049قدرى محمد المتولى احمد المتولي8745

271118.526111993.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمد احمد السيد ذكى عبد المقصود8746

219.516.524.59.517817.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمد السعيد السيد سالمه على8747

1891825.512.517837.55.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمد حمدى محمد عبد المقصود على8748

19.571720.51013.5747.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمد رضا محمد عبد المقصود عبد العزيز8749

19.59142391974.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمد شعبان عطا رزق الشرقاوى8750

15.51512.523.5911.575.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمد محمود جالل السعيد السماحى8751

27.5241628.513.515.5109.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمد هشام معوض عبده العفيفى8752

175.517.526.51410.580.55.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049محمود رضا سمير محمد عبد المقصود على8753

14.510.5820.59662.56.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049يوسف محمود صالح محمد على8754

241812.528.51214955.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049ايمان نادر صالح حسن على8755

2210.51626.514.511.589.55.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049ايه السيد عمر عبد المقصود على8756

17.571426.514.510.579.55.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049ريهام السيد مسعد السيد الباز8757

3528.52029.5201913369.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049لبنى عبد الناصر محمد محمد على8758

26.521.518.52716.51811068.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049منار وليد حسن محمد حسن8759

27.525.517.528.516.516115.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049مى محمد الدسوقى محمد ابو المعاطى8760

3123.518.52917.516119.568إدارة غرب المنصورة  001الشهيد جمال عبد النبى السعودى ت أ بالزقلى  0049ناديه محمد على عبد المقصود عبد العزيز8761

31.52618.52417.518117.558.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد السباعى خليفه سيداحمد سرحان8762

36.5292026.5191913169.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد السيد موسى الرفاعى موسى8763

36.530202819.51813458.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد ايمن عيد على علم الدين8764

221410.518111575.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد ايمن فتحى السيد شحتو8765

2214.51621141287.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد حسين المتولى المتولى السيد8766

2922.51821.5151610667.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد شعبان عبد اللطيف ابراهيم8767

25.51812.520.510.516.5875.57إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد محمد العيسوى عبد الحى8768

2919162111189657إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد محمد رضا احمد حافظ8769

3628.518201718.5119.546إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد محمد رفقى المرسى المرسى8770

8357.55.516294.52.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد هشام محمد احمد سالم8771

28.521.5182412.518.5104.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد ياسر المتولى حسن ابراهيم8772

3528.519.525.51919127.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050احمد يسرى احمد مجاهد8773

1212.510.517.5812.560.53.54.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050اسالم االحمدى عبد الواحد السيد الخميسى8774

35.52918.527.51919129.557.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050اسالم رمضان الشبكى حافظ8775

3423.516.52518.519117.558.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050السيد جمال شعبان على على8776

10.58.58.518.53.514.549.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050السيد سيد احمد سيد احمد الهاللى سرحان8777

161011166.510.559.56.54إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050بدران مظهر الديسطى صادق ابراهيم8778

31.528.51822.51819118.576إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050خالد احمد عبد الفتاح الغربيب محمد8779

31281822.517.5191176.57.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050خالد القصبى محى الدين محمد سيد احمد8780

33.524192317.5191176.57إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050داود ايمن شعبان السعيد السيد8781
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29.524.518.522.51418.51096.57إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050رمضان رضا محمد حامد فوده8782

27.520.516.522.51417.51015.57إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050سلطان خالد جمال حامد بدوى8783

36.5292024.5191812955إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050صالح رفيق ابراهيم الخطابى8784

24.52417.521.512.516.51005.55إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050صالح هانى صالح احمد عبد السالم8785

2729.5172516.5181154.53.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبد الملك محمود محمد العدل8786

36.529.52027.519.5181338.55.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبد الرحمن سامى عبد المطلب محمد محمد8787

35292027.51918130.58.55.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبد الرحمن محمد صالح احمد عبد السالم8788

28.526.518.5241618113.55.54إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبد الرحمن نبيل عبده السيد سعيد8789

3627.519.527.51817.5128.554إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبدالـله السيد حامد ابراهيم االلفى8790

10987573962.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبدالـله خالد عبد هللا محمود المرسى8791

34291825.51519121.55.54.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبدالـله عادل عبد النبى عبد المنعم نصر8792

3829.52029.519.519136.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عبدالـله فراج عثمان محمود محمد8793

19.519.513188.517.578.545إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050على احمد على ابومسلم8794

272317.51810.516.59653.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عمر احمد صالح احمد عبد السالم8795

14.515574.5174661.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عمر سعد زهران زهران محمد8796

2818.51718111692.553إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عمر عبد العزيز محمد حسين عطوه8797

13.51514.5123.517.558.543إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عيد على عيد رضوان الوصيف8798

10.51411.56312452.53إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050فادي ناجح الدسوق محمود فوده8799

14251721.51116.588.554إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050فارس وائل السيد عبد الغنى احمد8800

8.5151517.58146432.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050فتحى زيزو فتحى رشاد على8801

21.51611189.518.57644إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050كريم عصام خيرالـله عبد المقصود الطنطاوى8802

14.513.514195.51366.542.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050كريم هشام فوزى ابو المعاطى احمد8803

22.524.514.521.57189041.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مازن عبدالـله بسيونى عبد العظيم غنيم8804

132215249.51583.535إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد ابراهيم احمد عبد الوهاب على8805

21.5261325.511149735.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد ابراهيم فاضل ابراهيم احمد8806

17.526.5142312.516.593.565.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد ابراهيم محمد ابراهيم على8807

26.52715.526.51517.5110.555.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد الجوهرجى عيد الجوهرجى احمد8808

19.52614.525.5141799.556إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد السيد اسعد حامد محمد8809

182513.5241413.594.545.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد السيد عبد المعطى عبد الفتاح السيد8810

1421.512.52214108455.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد السيد محمد عبد الحميد بدر8811

26.52817.52517.517.5114.558إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد القصبى محى الدين ممحمد سيد احمد8812

25.52917.524.515.517.511268إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد ايمن عبد الـله عبد الفتاح السيد8813

20.5271525.516.516.5104.566إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد ايمن محمود عبد المطلب محمد8814

6.520.54.5208359.553.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد بدوى احمد الشربينى ابراهيم8815

26.528182817.517.511854.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد خالد جمال عوضين8816

16.52613161411.585.544.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد ربيع كرم عبد المجيد8817

22.527.515.521.51617.510344.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد سمير محمد محمود8818

32271926.518.51812334.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد صالح الدين محمد حسين8819

31.529182617.5181226.56إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد طارق صالح احمد عبد السالم8820

2927.517.525.514.51811455.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد عبد الخالق محمد عبد الخالق محمد عامر8821

29.528.517.5251718.5117.565.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد عزمى عبده على فوده8822

1224.5112411.514.58363.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد عصام محمد حلمى محمد الغريب8823

3123.516.52217.514.5110.553.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد عالء السيد محسوب8824

24.525142516.51410556إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد عيد محمد عبد الفتاح السيد8825

2025.514.52614.514.5100.535إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد فتحى محمود محمد8826

2014.513.528.51319.589.536إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد منير على الباز محمد8827

3527.519.5301819.513064إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد هانى عطيه منصور منصور8828

1421.516.529.514.518.59663.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمد يحيى السيد نصر8829
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5.521.511.526.510.51575.555إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمود ابراهيم سعد الدسوقى ابراهيم8830

362619.53019.519.513178إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمود سمير الشربينى ابراهيم ابراهيم8831

3628.520302019.5134.577.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050محمود موسى الرفاعى موسى الرفاعى8832

2124.514.51.5534.543إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مسعد احمد ابراهيم المهدى ابراهيم8833

35.53020302019.5135.557إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مصطفى فارس ياقوت محمد على8834

2.5105.579.51034.531.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050نبيه محمد فتحي سعيديوسف8835

3428.5193018.519.513078إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050هانى رضا فرج على حسن8836

120.5256.5123552.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050يوسف السيد الغريب محمد8837

24.51817.527.514.519.510255.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050يوسف شعبان السيد محمود8838

14.519.515.52712.5188945إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050اسراء النبوى ابراهيم على السيد8839

181917271415.59542.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050اسماء وليد عطيه طلبه محمد8840

19.5191726.515169764إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050اميره احمد محمد محمود محمد8841

24.52216.525.516.51710564.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050اميره العربى محمد على ابو العينين8842

3024.518.5271719.511779.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050اميره عبد العزيز يوسف عبد العزيز8843

33.530203019.51913379إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايمان ابراهيم محسوب حسانين سويلم8844

29.525.5192618.519118.558.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايمان بشير كمال على الطنطاوى8845

27.5231923.51818.511167إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايمان خالد ابراهيم عباس الحسينى8846

2625162216.518.5105.546إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايمان رضا خير هللا امين السيد8847

29.525202716.51711848إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايمان رضا محمود على الطنطاوى8848

33272029201812948إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايمان محمد ابراهيم الدسوقى يوسف8849

000000000إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايمان محمود محى الدين المتولى ابراهيم8850

37292029.52019.5135.5910إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايه اسعد محمود ابو العنين مندور8851

15178.52081368.556إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايه سامح محمد عبد السميع8852

26201521.513.515.59667إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ايه صابر زغلول محمد ابراهيم8853

29231622.513.51610478.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050بسنت السيد محمد محمود محمد8854

29.525162214.518.510778.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050بسنت محمد يوسف المرسى يوسف8855

292515.5201314102.56.58.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050بشرى مروان خليفه سيد احمد سرحان8856

3729.519.5292019.5135910إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050حمديه القصبى خير الـله زكى المنجى8857

32291928.518.5191277.58إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050خلود عبدالـله على اسماعيل زايد8858

33.526.516.527.51819.51225.58.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050دنيا محمود محمد محمد اسماعيل8859

30.527.51728.517.5191215.58.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050دنيا وائل يسرى عبد السميع تمرار8860

27.524.5162714.513.5109.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050رباب المعتز احمد عبد الوهاب على8861

34.526.5182718.520124.588.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050رحمه مسعد ابراهيم محمد يوسف8862

26.5241726.515.519109.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ريهام المعتز احمد عبد الوهاب على8863

13.519.512.511101866.553.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ريهام عمرو خيرالـله عبد الفتاح على8864

37302029.52019.5136.58.510إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050زينب معوض عبد المعطى معوض8865

16.521.514.515.59117765.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ساره السعيد صالح عبد المقصود الطنطاوى8866

36261824.51719121.58.59إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ساره على محفوظ رضوان8867

25.527.51727.51516.5112.588.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ساميه احمد محمد عبد العزيز زايد8868

101107.5411.532.56.55.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050سحر نصر محمد حسن عبد الدايم8869

34.52916.528.51819.5126.569.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050سماء اسماعيل سعد اسماعيل الشربينى8870

332916.525.515.519.5119.569إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050سميره عبدالـله الدسوقى محمود فوده8871

27.523.51619.510.519978.59.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050شاديه المتولى محمد المتولى على موسي8872

14101015.59.5145967إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050شرين عباس فهمي عباس السيد8873

30.524.514.52817.51711589.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050شهد عوضين مصباح عوضين طه8874

36.529.519302019.51358.59.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050شهد فتحي فتحى طلبه السيد8875

1511412714.54987.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ضحى ابراهيم محمد حسن ابراهيم8876

2013.51112111667.588.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عائشه محمد احمد اسماعيل الطنطاوى8877
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34.52819301816.5129.589.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050عليه محمد عبد النبى ابراهيم على8878

3529.5192617.51912789.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050غدير نافع عبد الحليم عبد الوهاب8879

33281629.518.519.512589.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ليلى ماهر ماهر المرسى درويش8880

33.53018302020131.589.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مروه العربى رمضان ابراهيم ابراهيم8881

3428.51527.515.519.5120.599.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مريم السيد عطيه منصور منصور8882

3729.52029.519.518.5135.5910إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مريم السيد محمد عثمان عبد اللة8883

3024.515.52917.518116.55.59إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مريم العربي رمضان ابراهيم ابراهيم8884

621.500.591074إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مريم خالد السيد حسن خضر8885

30261727.51717.5117.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مريم خيرى عبد السميع فرج8886

16.51212.5189.518.568.567.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050مريم عبد الناصر توفيق هالل8887

2624.51621.51316.51015.59إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ملك ابراهيم احمد العدل ابو العال8888

23.520.51424.512.5169568.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050منال وجدى عبدربه العدل العدل8889

8.55.51310314.54066إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050منة الـله فكرى عبد الرحمن عبد المجيد8890

31.527.5182615.520118.589.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050منه الـله ايمن صبحى صبحى8891

312718.524.514201157.59.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050منه هللا جمال احمد مسعد المتولى8892

28.52716271420112.56.58إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050منه الـله عطيه فرج الـله يوسف احمد8893

18.5231527131996.578إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050منه المتولى السعيد جاد المتولى8894

33.527.517.53018.52012778.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050نجوى خالد ماهر المرسى8895

33.527.52030192013088إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ندى السيد الشبكى حافظ8896

2926192615.518115.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ندى ربيع رمضان الغريب عطوه8897

3529.520302018134.58.58إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ندى عيد احمد المرغنى محمد8898

23.527.516.5271520109.58.58إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050ندى محمود ابراهيم علي السيد8899

26.52516.52816.520112.58.59إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050نهال عوض محمود محمد العدل8900

3629203019.520134.5710إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050نورا سامح جمعه المتولى العوضى8901

372820302020135710إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050نورهان زينهم صالح بدير امين8902

3019.52023.51420107710إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050نورهان هانى السيد الدسوقى8903

3526.51927.51820126610إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050نورهان وليد السيد جاد محمد8904

3729.519271819130.569.5إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050هاجر احمد السيد المتولى السيد8905

3723192618.520123.5610إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050هاله حسين ابراهيم محمد سليمان8906

3729203020201368.510إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050هدير خالد عزالدين على السيد8907

5.5012701424.548إدارة غرب المنصورة  001الخليج ع م  0050هدير عطيه ابراهيم عطيه الزغبى8908

10.55.511.51641847.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ابراهيم محمد ابراهيم خليل سالم8909

11.5815.520.541659.546.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ابراهيم محمد على ابراهيم رمضان8910

115.512.517418503.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد اشرف على صبره محمود8911

35191820.512.5191054.56إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد اشرف مصطفى على عبده8912

2614.518.52011.518.590.576.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد السيد علي محمود سالمه8913

5.5711181.517435.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد السيد محمد العدل عبد العزيز8914

19.511.516.517.58.51773.576إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد السيد محمد بدير ابراهيم8915

95.512205.514526.53.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد جمال محمد محمود على8916

22.51013195.518.5705.54.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد حمدى ابو المعاطى ابراهيم زاهر8917

26141922.515.518976.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد حمدى يونس احمد البلتاجى8918

2317.518.522.51517.596.56.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد محمد رضا عبد الحليم عبد الوهاب على8919

22.51818.521.513.518.5946.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد محمد عبده االمام سالم8920

19.59.515.517.5318653.56.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد محمد علي عبد السميع عيد8921

2811.518.521.5817.587.577إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد محمد محمود عبد الفتاح ابراهيم8922

2414.517.52010.51886.575إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051احمد محمود العدل معوض حسن8923

19.59.51620.571872.56.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ادهم محمد طه محمد ابراهيم8924

35261924191912376إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051اسامه محمد رمضان رزق8925
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312018.521.517181083.56إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051اسالم السيد احمد محمد عطيه8926

5915.518.59.517.557.53.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051اسالم السيد سالمه محمد محمد8927

13.54.511.5177.516.5542.53.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051اسالم سعيد محمد على عزب8928

372818.523.516.518123.558إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051السيد محمد ابو حالوه محمود المتولى8929

19.581520.514.51777.52.58.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051جمال عاطف الزناتى عبد اللطيف8930

322218.521.51719.51114.58.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051جمال محمد محمود محمد خلف8931

32.518.517.523.5171910967إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051حامد هانى حامد القصبى حسن فيظ هللا8932

3219.5182415.518.51095.57إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051حسام سامح محمد ابو المعاطى ابراهيم8933

236.517.514.51618.577.545إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051حمدى رضا محمد محمود على8934

33.521.519.527.51817.512057.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051خالد السيد محمد احمد محمد8935

30.521.5192316.518110.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رائد محمود محمد علي المرسى8936

2818.518181118.593.557.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051زياد طارق حجازى العدل حجازى8937

3624.518.52719.516125.571.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051زياد محمود ابراهيم عبد الهادى النادى8938

30.51217.5251517.51005.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051سمير وليد حامد محمود على8939

34191925.51717.5114.566إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد الرحمن السيد محمد محمد كيوان8940

3116.518.524.51516.5105.56.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد الرحمن حلمى عبد الرازق السيد عوض8941

26131921.513.517.59366.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد هللا السيد بدوى يوسف السيد8942

30.527.51925.515.519.511867.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد هللا السيد جالل السيد محمد8943

221419241318.5925.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد هللا رضا زكى عبد هللا السيد8944

171.512.514812.5532.54.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد هللا عاطف محمد عثمان محمد8945

22.5121317.513.51878.545.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد هللا محمود السيد عبد الجواد السيد8946

2924.51924.515181128.57.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبد هللا هشام صالح عبد هللا الباز8947

2821.51923.513.519.5105.58.56.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عبده الحالوانى عبد الفتاح احمد حموده8948

179.51519517.565.563.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051على محمد رضا عبد السالم على8949

31.5231925.513.518.5112.58.53.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عمار احمد حسين عبد العزيز الجوهرى8950

312917.5281418.5119.58.57.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عمرو ناصر عبد النبى ابراهيم محمد8951

33.52818.528.51518.5123.587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051فارس السيد السيد مصطفى شبانه8952

34.52618291818.5125.587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051كريم سامح فوزى حسين العدل8953

352818.53018.516.513084.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051كريم محمد رزق الرفاعى عبد العال8954

000000000إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مجدى مصطفى السيد الشحات8955

28.52612.528.516.518.511276إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد احمد الشحات محمود8956

25.523.518261718.51106.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد احمد توفيق السيد ابو النجا8957

28.522.51827.516.517.511385.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد احمد محمد عبد العظيم رزق8958

262518.5271418110.586.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد ايمن محمد سعود عبد العزيز8959

2323132310189285إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد جالل فوزى سالمه على8960

25.526.515.521.511.517.5100.586إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد حسن محمد حسن محمد8961

34.52918.528.51918.5129.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد رضا جالل الغريب ابراهيم8962

18.591321.51016725.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد سامح محمد مرتضى8963

2417.516.52514.51597.53.55إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد طارق محمد جاد على8964

20.51314.5241212843.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد عاطف محمد محمد رمضان8965

36.529.51928.519.51713368.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد عباس عزت عباس المتولى8966

10111116.55.58545.56إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد عبد هللا زكى عبد هللا السيد8967

151211.514.53.51356.53.57إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد عالء السعيد محمد على8968

507.5161729.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد نحمده محمود محمود مصطفى8969

23.523152510.515.59786إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد وائل محمد السيد الجوهرى8970

41311.524.58.513.561.56.52.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمد يسرى حمدى محمد عبد الحميد8971

161815.522818.579.587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمود احمد محمود على سعيد8972

101602.5871إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمود الزكى حامد محمد همام8973
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272516.524.5918.510287إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمود سالم سامى مصطفى على8974

1817.51324111783.586.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051محمود محمد جاد محمد محمد8975

191514237.515.578.587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مصطفى رضا محمد محمد الشحات8976

1716.51421.5613.57587.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مصطفى عبد النبى مصطفى على عبده8977

1918.514.5196.513.577.587.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ياسين محمد ياسين عبد العظيم رزق8978

8.51510.5164.5954.586إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051يوسف محمد صالح عبد هللا الباز8979

3828202919.519134.584إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051اسراء عصام محمد عبد الحليم على8980

342819.52919.5171308.53.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051اسماء احمد يونس احمد البلتاجى8981

34.52918.52617191258.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051امل ابراهيم خليل فهيد خليل8982

31.527.518.526.515.517.5119.58.55.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051امل حلمى محمد السيد عبد هللا8983

39.529.5202919.513.5137.584إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051اميره طارق ابراهيم محمد قاسم8984

39.529.52030201813988إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ايات شعبان على المتولى شتيوى8985

21.59.5182010.51879.586.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ايمان السعيد محمد علي الشربيني8986

37.529203019.516.51368.57.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ايمان ممدوح ابراهيم العدل عبد العزيز8987

37.527.520281917.51328.57.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051بسنت محمود احمد محمد على8988

33.52116.525.51813.5114.586.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051جنا هشام ربيع صالح عبد الغفار8989

33.517.514.518.514.515.598.586.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051حنين ياسر سامى مصطفى على8990

1418.59.54.5837.571.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051دينا محمد حسان احمد حموده8991

27.52217.5271713.51117.56إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رحاب محمد على العدل عبد الرازق8992

34.527.518.5281914127.587.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رحمه احمد محمد صبح الباز على8993

3524.5182819.515.512587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رضوى ايمن محمد حسن الشحات8994

3725.51925.519.516126.589إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رضوى محمود عبد الحميد عبد الوهاب8995

37.5261927.519.517.5129.58.58إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رقيه محمود سالمه امام عبد العال8996

31231825.51618113.58.57.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رنا محمود السيد علي حموده8997

38.529.519302019.513788إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رنيم محمود ابراهيم عبد الهادى النادى8998

32.528.51925.51815.5123.58.57إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051روان ابراهيم عبد هللا ابراهيم محمد8999

3528.51928.518.517129.587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051روان ناجى سامى مصطفى على9000

نا سامح عبد التواب عقل محمد9001 3530192918.515.5131.587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051رودي

3229.519.526.51913.5126.587إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051زينب الحسين ابراهيم محمد العدل9002

37.530203019.51913787إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051سماح عبد الغنى حماده عبد الغنى9003

242218.52510.514.510052إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051سمر زكريا محمد حسن الشحات9004

26.524.515.518.55.512.590.581إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051شروق السيد حسين حسن الجوهرى9005

24.522.514.5218.513.59182.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051شمس محمد سالمه معوض بدوى9006

33.52820261616123.584إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051شهد ابراهيم احمد السيد عبد المقصود9007

29.526.517.52414.513.511263.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051شهد السيد عوض السيد الديب9008

3124.517.525131511163.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051شهد محمد السعيد هالل عوضين9009

30292025.515.51412084.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051شيماء محمد سمير محمد رجب9010

3127.519251514117.574إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عزه عماد ابو السعود ابراهيم على9011

25.523.516.5241114.5100.584إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051عفاف ممدوح المغاورى عيد خضر9012

33.5292025.515.514123.584.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051فاطمه محمود السعيد عبد الخالق حسن9013

3129202814.513122.585.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مريم ايمن محمد علي الشربيني9014

15.512.51223.561469.562إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مريم حمدي ابو النجا جاد السيد9015

22.522.51725.512.51210081إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مريم رضا على على احمد9016

24.518.511.519415.577.582إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مريم محمد فتحى عبد الغفار عبد هللا9017

3228.517.5261816.512284إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051منار مجدى فاروق رجب جمعه9018

25.522.516.525.51515.510581إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051منه رضا اسماعيل محمد جبر9019

2622.51924.5141510682إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مى ابراهيم الدسوقى محمد عبد الكريم حسن9020

2722.518.525.51417107.581إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مى السيد العدل على السالمونى9021
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212218.52412.5159861.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مى فهمى بدر فهمى بدر9022

362820281913.513188إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مى محمد عبد النبى ابراهيم محمد9023

13129.52311.56.56957.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051مى هشام مصطفى مصطفى احمد9024

35.530202918.51913389إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ندا سمير ابو الفتوح السيد البسطويسى9025

3730203019.517136.589إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ندى عصام رمضان مشرف عبده9026

34.53020292017133.589إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ندى محمود محمد على بدر9027

3427.5182612.511.511888.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051نرمين رضا رفعت محمد حامد9028

2025.517.5191311.59587.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051نسمه فهمى بدر فهمى بدر9029

35.529202919.51513389إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051نور سمير ابو الفتوح السيد البسطويسى9030

13.53.513.568944.557.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051نورا حامد بدر فهمى بدر9031

36.530203019.51713689إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051نورهان عصام محمدين السعيد عطوه9032

34292028.51915130.588.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051نورهان عطا هللا احمد محمد المرسى9033

33.53020302017.5133.589.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051هاجر رضا محمد صبرى عبد الفتاح9034

3630203016.514.5132.588.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051هاجر عبد هللا عثمان محمد كيوان9035

32282025.51616121.588إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051هاجر عصام حجازى العدل حجازى9036

3630202919.517.5134.586.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051هنا محمد السيد حسين على9037

256.544.542262.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051هناوه طلبه المرغلي سميط يوسف9038

3125.515.525.51615.5113.587.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ياسمين محمد حسن محمد السيد9039

ش عبد اللطيف على9040 35.529202818.51813187.5إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ياسمين محمود دروي

20.512.515.512.51097186إدارة غرب المنصورة  001كوم بنى مراس ع م  0051ياسمين يسرى سيف النصر احمد رجب9041

13197.5188.54664.55إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ابراهيم جمعه فهمى على محمد9042

2726142211.58100.55.56إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ابراهيم محمد رشاد ابراهيم حسن9043

312813.523.516.517112.556.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052احمد اشرف محمد احمد الشربينى9044

18.527121812.512.58845.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052احمد سعد سليمان على السيد باز9045

2222.5162181789.534.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052احمد سالمه حلبى حفنى9046

15.5157.515.5111164.554.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052احمد عاطف فتحى ابراهيم السيد9047

242916.5161418.599.554إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052احمد عالء عبد هللا مصطفى عبد هللا9048

20.52513.514.511.5118554.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052احمد وائل عزالعرب محمد عبد اللطيف9049

31.53016.524171911998.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ادهم عقل السيد عبد اللطيف الفتيكى9050

131911.5171115.571.564.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسالم ايمن محمد فؤاد9051

7.5151416.58.511.561.555.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسالم حمدى ابراهيم احمد الشربينى9052

11.51692111.510.56954إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052السيد احمد المنولى المتولى سليمان9053

25281619.512.51610147إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ايهاب رفعت محمد عبد اللطيف درويش9054

2029172210.59.598.555.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052جوده عادل شعبان على محمد جابر9055

31301827.518.51812578إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052حسن اكرم الرفاعى عبد الهادى الرفاعى9056

353019.527.519.519.5131.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052حسن عطيه حسن محمد ابو المعاطى9057

34.53019281819.5129.588إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052حسن عطيه حسن محمد الموافى9058

34.5301827.518.519.5128.577.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052حماده السيد رمضان محمودالسيد9059

242216.522.513.51698.567إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052خالد فيصل محمد عبد المجيد حسن9060

31.52916.525.51518.5117.576إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052خالد محمد رجب ابو الدهب9061

31.52915.525.515.51911785.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052خالد محمد رفعت عبده حسانين9062

31.52818.52415.518.5117.556.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052شادى احمد محمد احمد محمد الغندور9063

34302026.51718.5127.575.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عبد الرحمن طاهر عبد الرحمن عبد الحليم عبد اللطيف9064

27.525182414.516.510953إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عبد هللا محمود عبد هللا عبد البارى الفتيكى9065

36.530182618.518.512975إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عبد الرحمن السيد محمد محمد محمد الدرينى9066

31291825.51317.5116.586.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عبد الرحمن رضا سعد امين عبد الفتاح9067

232319219.515.595.546إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عبد الرحمن محمد محمود على محمود احمد9068

3029.517.52314.516.5114.566.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عبد الرحمن محمود صالح احمد ابراهيم سعد9069

Page 189



Term1

28.529.51823.51517.5114.574.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عبد المجيد احمد عبد المجيد حسن احمد9070

3730182617.516128.574.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عماد حمدى رمضان ابراهيم اسماعيل9071

28.528.518.522.515.518113.564.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عماد عبد الناصر ابو الفتوح عوض رمضان9072

3127.519.523121811356إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052عمر خالد فراج حسن احمد9073

34.53017.52618.518.5126.586.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052فارس محمد السيد عبد اللطيف الفتيكى9074

353017.52617.518.512676.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052كريم سامح ابراهيم احمد رزق9075

353017291619.512777إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052مجدى ابراهيم سيد احمد ابراهيم ابو المعاطى9076

22.52315.51910.511.590.571.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد احمد اسماعيل عبد الحميد اسماعيل9077

232512.520.511.512.592.552إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد اشرف ابراهيم على ابو المعاطى9078

22.5231218.511.5987.582.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد ايمن احمد احمد على حسانين9079

12.514.510.514.56.5958.541.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد ايمن محمد السيد الشامي9080

29281721131410844.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد حسين السعيد حسين الخميسى9081

20.521.51719.512.5159151.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد عطيه على محمدالمرسى9082

3129152518.516.5118.564إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد عالء محمد ابراهيم الغريب صالح9083

2929182516.518.5117.587.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد عالء محمد محمد ابراهيم سيد9084

29.52717.524.51618.5114.577إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد عماد السعيد عبد الحميد ابو المعاطى9085

35301928201813289.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد مجدى عبد هللا مصطفى عبد هللا9086

2620.51019.512.51788.577.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد مجدى عبد هللا الشربينى الغندور9087

29.529.51323.51516.5110.587.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمد محمود عبد السالم عباس محمد موسى9088

7.5114.5169.512.548.555.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمود ابراهيم احمد عبد الرازق شعبان9089

16.518.58147.5964.575.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمود احمد عبد الفتاح العوضى9090

2128.515.518.515.512.59988إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمود جمال شعبان على محمد9091

3530192919.518.5132.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمود محمد محمود عبد المنعم حسين9092

212212.521.51115.58874.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمود محمد محمود محمد محمد السنطاوى9093

دين محمد احمد محموداحمدالغندور9094 2727172714.518.5112.574.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052محمودنورال

10115.5128.5134752إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052مصطفى سليمان حسن محمد ابو المعاطى9095

37.53020302018137.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052هانى السيد عبد السالم راغب محمد9096

283017.527.5161511966.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسراء جمال محمد احمد جبر9097

30291525.51415113.577إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسراء محمد شعبان على محمد9098

343019.526.5191812977.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسماء السيد الشحات محمد االسيد9099

ى السعيد جمعه9100 30301723.515.515.511677.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسماء السيد الوردان

313017.5241819.5120.567إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسماء حمدى عبد الستار السيد عبد العزيز9101

353017.526.519.518.5128.565.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسماء رضا محمد احمد على حسانين9102

20.529.51725161510868إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اسماء عبد الحكم عبد هللا عبد الحليم عبد اللطيف9103

18291524.511.5149858إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052امانى جمال محمد احمد جبر9104

000000000إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052امل عبد السالم عباس عبده السيد9105

000000000إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052امل محمود ابراهيم احمدالشربينى9106

323018.5291718126.556إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052اميره وائل حسن توفيق السيد9107

22.53014.527.51315.5107.558.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052انجى عصام محمد عبد الفتاح محمد كامل9108

32.5291524.514.512.5115.568إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ايه محمد محمد محمود شمس الدين9109

35.5301829.518.518131.558.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ايه محمود رشاد ابراهيم حسن عمر9110

34281830161912668إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052تسنيم عبد اللطيف العدل عبد اللطيف9111

يا نعيم احمد احمد على حسانين9112 29.524.515.527.515911266إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052دال

38.53018.529.51918135.568.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052رقيه ابراهيم احمد هالل السيد9113

35.5301826.515.515125.567إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052رقيه اسامه السيد محمد السيد9114

34.5301829.51815.513067.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052رقيه حسن الحربى عطوه المتولى9115

323017.528.51610.512456إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052رقيه سامح فوزى توفيق محمد حسن9116

33.5301929.517.513.5129.547إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052روان هانى صديق احمد فاضل9117
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35301828.51516126.556إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ريهام زين المتولى محمد خلف9118

36301930171913246إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052سحر عماد السيد الشربينى9119

33291928.51819127.555.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052سماح عبد الوهاب حمدى رمضان عبد الوهاب9120

32.52916.52818.516124.556إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052سميه وائل ابراهيم احمد ابراهيم9121

3428.519.528.518.515.512967.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052شيماء عبد الباسط محمد ابراهيم السيد9122

33.53018.53019.515.5131.558إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052شيماء محمد العدل محمدالعدل الصياد9123

323018.527.515.518123.546.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052مروه محمد بدير على ابراهيم9124

36301829.52020133.569إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052مريم هانى محمد عبد الوهاب محمد الديب9125

35.5291928.5181713057إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052منار محمد احمد حامد ابراهيم9126

23.5297.5201614.59653إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052منال محمد الحربى عطوه المتولى9127

35.529.51928.52016.5132.563.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052مى محمود محمد محمود احمد الغندور9128

32.529182417.518.512152.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ندى سالمه عبد الستار السيد عبد العزيز9129

32.529.52023.518.516.512463.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052ندى ناصر المتولى صادق المتولى9130

31.528.516.522.5161711556إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052نورهان السيد محمد ابو المعاطى سليم9131

312917.52718.51612355إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052نورهان رضا على ابو الخير سيد احمد9132

2022.517.52017.516.597.553إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052نورهان محمد عبد الستار محمد التهامى9133

3024.516231716.5110.566إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052هاجر رضا فتحى محمد العدل محمد9134

29.529.51527.514.515.511666.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052هاجر فراج احمد عبده داود9135

3930183018.516.5135.567.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ت أ  0052هبه ماجد ابراهيم عبد المجيد حسن9136

3629.5202819.51513368إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسراء السعيد المتولى على عبده قايد9137

20221116.5121281.551.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسراء حامد السيد عبد الرحمن البيلى9138

242811.517161396.561.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسراء طارق ابراهيم على يوسف9139

38302028.52017.5136.598إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسراء محمد عبد السالم محمد عبد الوهاب9140

36.5302029.52020136710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسماء السيد احمد المتولى المتولى9141

38302029.52019.5137.589.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسماء حسن عبد السالم عمر على العدل9142

26.52616.52415.515.5108.552.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسماء عطيه احمد عبده احمد9143

26301825.51615115.563إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسماء محمود السيد عبد المنعم حسن9144

3629182616.516.5125.577إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اسماء وحيد حامد العشماوى عبد العال9145

37.53019.5292016.513698.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053االء محمود عبد الحميد زاهر محمد9146

37.5301928.519.516.5134.598إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053االء ممدوح العراقى عبد العزيز9147

32.52919291818.5127.574.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053الروميساء ناصر شاكر طلبه السيد9148

3030172915.517.5121.576.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053امل اكرم ابراهيم السيد الموافى9149

353020301516.513066.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053امنية عصام الرفاعى حسن شرف الدين9150

32.53018291819127.58.58إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053امنيه عبد الباسط السيد محمود ابو النجا9151

31.528.519301815.512779إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اميره حسن عبد الحميد ابراهيم ضيف9152

31.52917.52512181157.57إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اميره عبد الناصر السيد محمد حسين9153

37.530193019.5151369.59.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053اميره ناصر شحاته محمود مجاهد9154

21.52018.526.514.512.510187إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053امينه جاد محمد عبد اللطيف منصور9155

28.524.516.528.51616.51148.54إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053امينه محمود الشبراوى عثمان شحاته9156

18191424.51315.588.585إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايات ابراهيم السيد ابراهيم9157

36.529.5193018181338.510إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايمان احمد محمد حسن العدل9158

363018.53015.51913089إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايمان احمد محمد عوض رمضان9159

000000000إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايمان صبره مناع احمد صبره9160

3229.51928.515.519124.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه احمد السيد جمعه العدل9161

322919.529.5171912798.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه احمد السيد محمود العدل جبر9162

312918.52918.51912699.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه السعيد محمد السعيد على العدل9163

34.530203018.518.513389إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه السيد ابراهيم حسن داود9164

32.530202917.518.51298.59إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه ايمن يوسف على محمد يوسف9165
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35.5302029.5192013489إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه حسن عبد الحميد السيد عسكر9166

3829.5203019.5191377.510إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه سعد صادق عبد الرحمن البيلى9167

1716.517.522.5161589.574إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه عبد الباسط ابراهيم الشحات9168

32.52816.529.516.518.512389إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه عبد الكريم عطيه حسين نعمه هللا9169

213017.5271418109.5510إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه على بدير على ابراهيم9170

31.529.5192716.519123.589.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه على توفيق على العدل9171

343019.528.517.519129.599إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه عماد عبد الحميد مقبل عبد الحميد9172

35.53019.529181813299.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه محمد محمد مصطفى الدموهى9173

7.52813.523.515.514887.57.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه محمود سيد احمد ابراهيم العزب9174

2118.5162351883.587.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ايه نبيل السيد محمد السيد على عوض9175

33.5302026.518.517128.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053بسمله محمد على محمود على9176

30.52817.526.51318115.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053بسمه ابراهيم عبد السميع ابراهيم9177

272615.526.512151077.57.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053بسمه احمد محمد احمد احمد صبره9178

35.529.5192919.518132.5810إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053بسمه اسامه احمد حامد العدل9179

312414.523.59.516102.599إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053بسنت احمد السيد محمد العدل9180

32.5301927.5171812699إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053بسنت طارق السعيد الطنطاوى العدل9181

35.53019.529.51918133.599إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053بشرى محمد يونس على محمد9182

35.5301929.5181813289.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053تسنيم محمد ابراهيم الدسوقى الملكى9183

373019.529.5202013698.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053جانا طلعت احمد صابر مختار9184

29.525.518.52813.51911599.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053حنان العدل عبد المجيد ابراهيم اسماعيل9185

32.527182513.51911699.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053حنان محمد فتحى حسن احمد ابو العنين9186

30.5261827.516181188.59إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053خديجه حمدينو محمد السيد عبد الهادى9187

3328.51928.517181267.58.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053خلود ابراهيم احمد عبده داود9188

25.52013.527.5715.593.56.57إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053خلود ناجى عبد العزيز احمد محمد عبد الرازق9189

يا محمد محمد السيد احمد9190 31.53018291818.5126.5810إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053دال

يا ياسر ابراهيم عباس محمد9191 2229182816.519113.5810إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053دال

323018.5301919129.5810إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053دعاء السيد جمال طلبه العزب القناوى9192

30.52920281718124.589.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053دنيا ابراهيم عبد الحليم الدسوقى فرج9193

3230182716.517.5123.599.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053دنيا على عاطف مصطفى محمود9194

20271425.515.51710288.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رحاب محمود عبد المقصود رمضان حسين9195

20.52813.523.51717.5102.588إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رحاب ياسر ابومسلم محمد عوضين9196

32.5301929.51918.51308.510إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رحمه عصام محمد مصطفى محمد9197

222813.52515.51810478.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رضوى فاضل اسماعيل مسعد مصطفى9198

163014209.518.589.587.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رقيه جمال محمد احمد شمس الدين9199

37301929.518.519134910إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رقيه حمدى ابراهيم ابراهيم على9200

14.52714.5271817.510168.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رقيه عالء السيد محمد عماره الشربينى9201

31.529202918.518.512889.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رنا احمد ابراهيم محمد الوصيف9202

28.529182717.51812079.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رنا المتولى ابراهيم المتولى على9203

142717191216.58979إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053رنا محمد ابراهيم الدسوقي ابو زيد رزق9204

34.53019.530202013479.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053روان احمد عبد السالم ابراهيم عسكر9205

32.528.519.5301919.5129.589.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053روان عادل حسن المتولى ابو النجا9206

28.526192917.51912079.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053روان محمود محمد محمود الشريف9207

34.5302028.518.520131.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053روزان محمد صابر ابراهيم محمد9208

333019281917.512968إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053زكرى هانى شاكر ابراهيم ابراهيم9209

36.529.517301716.513079.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053زينب محمود المتولى محمد العدل الصياد9210

30.529.517.53016.51812469إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ساره اشرف السعيد عبد السالم موسى9211

2929.517.53018.515124.577.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ساره اكرم محمود احمد مصطفى9212

32.53017.52917.519126.578إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ساره الغندور سليمان ابراهيم الغندور9213
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7.5257.519.59.5156966إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ساره سامح مصباح عبد السالم سيد احمد9214

2228172717.518.5111.579إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053سلمى احمد الشحات ابراهيم منجل9215

36.529.5193018.519133.579إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053سما حسن مصطفى ابراهيم السيد9216

373019.5302014136.579.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053سماء محمد احمد محمد المتولى باز9217

35.52918.528.517.51912979إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053سماح ابراهيم عبد العزيز ابراهيم العدل الغندور9218

3330192819.518129.559إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053سهيله حامد لطفى حامد حجازى9219

36.53019.528.517.51913269.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شروق احمد حسن العدل سيد احمد9220

30.53018.53019.518128.569.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شروق العدل صالح السيد الشربينى محمد9221

33.53018.529.51820129.569إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شهد حسام الدين ابراهيم السعيد حسن الفتيكى9222

383018.529.517.520133.569.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شهد عادل الشحات شلبى المتولى9223

26.530182918.51912268إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شهد على ابراهيم عبد الهادى عيد9224

28.5301829.51818.512479إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شهد محمد محمود محمدالعشماوى9225

26.5291927.51819.512079إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شيماء احمد عبد الرازق محمد على9226

21.5301729.517.516.5115.578.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شيماء حسن عطيه احمد العدل9227

26.53017.528.515.519.511877.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شيماء عصام محمد عبد العزيز محمد الصياد9228

1119.5152914.5158955.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شيماء محمد عبد الرءوف العشرى العشرى9229

34.530198.519.519111.574إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شيماء محمود العدروسى محمد مصطفى الجعيدى9230

30301924.51917.5122.569.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053شيماء نبيل المتولى على المرسى9231

152813.518101684.587إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053صابرين احمد زهران صالح زهران9232

352915.527.51916126810إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053صفاء ابراهيم محمد السيد محمد سالمه9233

33.52920302019.5132.5710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053عائشة احمد العدل احمد العدل9234

363019.528.51918133710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053عائشه علي عبدربه علي شرف الدين9235

323019.526.51818126710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053غاده محمد صادق المتولى ابو النجا9236

34291825.51618122.579إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053فاطمه الزهراء عالء حامد شعبان رمضان9237

222915.526.5121710579إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053فاطمه الزهراء محمد محمود عبد هللا يوسف9238

353019.5292018133.5710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053فاطمه الزهراء يحى زكريا جمعه العدل9239

35302028.52018.5133.579.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053فاطمه حسن ابراهيم عمر حسن9240

353019.5292018133.569.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053فاطمه وائل عبد السالم العدل محمد9241

35.53020292018.5134.5710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053كريمه العدل الحربى عطوه المتولى9242

1424.512.524915.58468.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053كريمه مقبل محمد مقبل عبد الحميد9243

31.52816.52612.516114.579إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053لجين جمال شعبان عبده عبد الخالق9244

1228.512.52010.51283.556.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053لقاء احمد السعيد السيد الصباغ9245

16.528152613.5169979.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ماجده حاتم العراقى عبد العزيزالغريب9246

2525.516.527.513.517.510869إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم ابراهيم المتولى على المرسى9247

263017.5281613117.5710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم علي عبد الحميد السيد عسكر9248

2429.517.528.51513114.5810إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم ماهر العراقى عبد العزيزالعريب9249

3229.518291918.5127.579.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد احمد السعيد ابراهيم9250

3027.512.528.51720115.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد احمد عبد البارى ابو المعاطى9251

31.527172818.52012288.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد السيد محمد عبد الوهاب9252

31.53018.529192012888إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد العدل عبد هللا عبد الحليم9253

2627.5152515.52010997.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد حسن محمد شلبي عوض9254

17.52912.52515.517.599.577إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد عبد الغني حسن الحسينى9255

32.527.517.5271819.5122.586.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد عبد هللا محمد السيد9256

25.5271725.513.516108.587.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد عبد الرازق محمد علي9257

34.52818.529.52020130.597.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد عبد السالم السيد البدوي9258

272715.52715.51911286.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد عثملن السيد السيد خضير9259

35.52818.527.517.52012788إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمد محمد السيد الشحات9260

27.528.518.5291520118.586.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمود ابراهيم احمد هالل9261
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3527.516291820125.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمود محمد جمعه حسن9262

3929.51828.5202013589إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم محمود محمد شريف عوضين9263

38.52818.528.52019.5133.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مريم هانى محمدحسن سيد احمد وهدان9264

232716.52918.52011478.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ملك هيثم احمد شوقي عبد الحميد الشربينى9265

19.52418.527.51515104.577.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053منار جمال جمعه السيد ابراهيم9266

39.529.51929.519.51913789إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053منار خالد السيد ابراهيم السيد9267

1725142610.516.592.584إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053منار عبد السالم ابراهيم احمد ابراهيم9268

36291828172012889إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053منة هللا محمد السيد احمد محمد العدل9269

3524.5152816.51611997إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053منه احمد عبد العظيم السيد الشربينى9270

1586.517.56.516.553.567إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053منه هللا محمود عادل فتحى برهام9271

382918.528.519.520133.589إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053منه عماد ابراهيم احمد سعد9272

35.52718.528.518.52012888.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053مياده جمال السيد محمد محمد عمر9273

33.52512.5291717.511788.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ميرفت عبد الباسط عبد الرزاق محمد احمد9274

302613.524.5151910988إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى حسن خالد محمد محمد9275

3221.512.526.51520107.588إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى طارق جالل محمد يوسف9276

35301927192013098إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى محمد عبد العزيز احمد عبد الرازق9277

362618.52918.52012888إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى محمد محمود ابراهيم المرسى9278

31.52818.52818.516124.567.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى محمود عبد السالم محمد على الرفاعى9279

332616.524.5172011778إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى محمود محمد صبح فوزى9280

19.52517.52513.511.5100.568إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى مسعود عوض عبد النبى محمد خليل9281

38.52919292019.5135.589.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ندى نعيم السعيد احمد ابراهيم9282

20.5241523.58209178إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053نعيمه رضا عبد الحليم الدسوقي فرج9283

34281829192012879إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053نهى اشرف حمزه شحاته محمد9284

30.527182916.519.512189إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053نورا عبد الباسط رجب رزق عوض9285

3530193019.518.5133.597.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053نورهان عالء ابراهيم ابراهيم يوسف9286

33291828182012699إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053نورهان نبيل عبد السالم محمد السيد9287

36291924182012698.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053نيره سمير احمد ذكى عبد النبى9288

3828.519301920134.589.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هاجر محمد على احمد عبد الرحمن9289

302918.528.5181712477.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هاجر مسعد المتولى على المرسى9290

000000000إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هاله احمد محمود محمد ابو العنين9291

332918.5291914128.577.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هاله اشرف حسن احمد ابراهيم البيلى9292

26261526.51817111.576.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هاله الشناوى عبد الفتاح السيد محمد9293

30.529182319.51712087إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هبه سعد الدين جمال محمد حامد الطحان9294

16.525162614.517.59885.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هبه محمد السيد ابراهيم السيد9295

19.52215261317.595.585.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هبه محمد صالح السيد القناوى9296

30.52614251517110.597.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هدى شريف نصر محمد مصطفى مقبل9297

29.5221623.5131710477.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هديل السيد محمد مصطفى حسين9298

28291829171712177إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هديه محمود فاروق محمد على الشناوى9299

353018.529.519.517132.597إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053هنا ايمن محمود العدل محمد9300

23.52716.52817.516.5112.586إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053وسام اكرم مصطفى محمد على9301

38291927.519.52013377.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053وفاء محمد مصطفى مصطفى يوسف9302

14.524162511.5139165.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053يارا السيد محمد السيد المتولى9303

252819.527.5161611687إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ياسمين عبد السالم عبده ابراهيم الجندى9304

16.5281827.513.516103.578إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ياسمين محمد شوقى أبو النجا السيد9305

37.53019.527.52020134.5710إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ياسمين محمد عبد الحميد ابراهيم العزب9306

22.528192815.51711377.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ياسمين محمد عثمان عبد الرحمن السيد9307

292916.525.518.518118.577.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053ياسمين محمد فوزى السعيد ابراهيم9308

29.52819.529.51715.5123.578إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنات  0053يمنى فريد عبد الحافظ حسين المتولى9309
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25.524.513.526.57.518.597.555.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054ابراهيم توفيق ابراهيم السيد عيسى9310

28.526.5142913.520111.567.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054احمد حسام الدين ابراهيم الباز محمد9311

21.524102616.5209855.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054احمد رجب محمد حسن على9312

019.55.51711.519.553.544.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054احمد عبد الغفار السيد محمد عبده9313

322517.52918.519.512258إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054احمد عمر اسماعيل ابراهيم الدسوقى9314

3029162916.520120.547.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054احمد محمد ابو السادات السعيد9315

28.521.51426131710356.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054احمد محمد على محمود احمد9316

32.525.51626.51419114.567.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054اسماعيل خالد اسماعيل الباز محمد9317

27.5231528.5131910757إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054السعيد سالمه السعيد سالمه محمد9318

3225.5162916.51811947.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054امجد عالء عبد الحميد عبد الغفار شحاته9319

26251522.514.51910356.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054حسن مجدى عبد هللا يوسف عبد هللا9320

20.5241325131895.587إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054طلعت محمد طلعت علي عبد العزيز9321

27.52914.528.51719116.588إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054عبد الرحمن محمد اسماعيل محمد9322

262716.52816.51811448.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054عبد هللا محسوب عبد هللا السيدعبد هللا9323

3225.51528.513.520114.557إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054عبد هللا محمد محمود السيد عبد هللا9324

35.529183019.519.513277إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054فؤاد عبد المنعم فؤاد عبد المنعم احمد9325

33291527.516.519.512176إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054كريم اسالم صابر عبد الحميد طاحون9326

2924.5152615.519.511046إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054مازن على العدل عبد الونيس عبد العزيز9327

32.52716.52719.520122.558إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد احمد السيد محمد عبده9328

383019.5302019.5137.557إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد السيد عزت اسماعيل حسن9329

37.5251729.5182012758.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد حسن محمود السيد عبد هللا9330

36.5211727.513.518.5115.556إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد زاهر حلمى محمد عوض9331

352519.528.5151912356إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد سامى مصطفى الدسوقى حجازى9332

29.524.519.528.514.519116.554.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد على غازى على9333

27.525.517.5211419105.555إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد فتحي كمال صبح احمد9334

37.52919.528.516.51813156.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد فرغلى محمود السعيد ابراهيم9335

27.5241925.513.517.5109.535إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد مصباح احمد محمود احمد9336

32.527.51627.51517.5118.576إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمد ناصر جميل اسماعيل9337

30271625141811255.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمود محمد محمود احمد احمد رميح9338

في الدسوقى9339 342618.526.514.518119.556.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054محمود محمد محمود االل

2723.5192714.51711146إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054مسعد احمد مسعد محمد الشربينى9340

32.52619.52714.517119.555.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054مصطفى محمد عبد المعطى محمد9341

3427.519.526171812475.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054اسراء السيد جمال عبد الهادى الرفاعى9342

342919.527.5171812747.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054اسماء اسامه على حسن على9343

352619.528.516.518125.546.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054اسماء حسن حسين مصطفى حسين9344

34.52919.528.516.51812856.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054اسماء فتحي ابو العز عوض9345

000000000إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054امانى عاطف يسرى شبل المهدى9346

2621.51523.5151810165.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054امل ناصر عبد هللا يوسف عبد هللا9347

35.53019.529161813076إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054امل نبيل المهدى صابر محمد9348

322819.526.5161812276.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054انجى عارف ابراهيم احمد مصطفى9349

292619.528.514.516117.546إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054بسمه عاطف على احمد على9350

33.527182916.51912468.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054خلود محمد مختار احمد السعيد9351

3630172816.519127.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054دعاء طارق محمد عوف السيد9352

35291726.51919126.568.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054رغد ناصر جميل اسماعيل9353

373017.528.519.519132.55.59إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054ساره اسامه عبد الحى السيد سالمه9354

31271727.51819120.548إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054شروق سالمه السعيد السعيد ابراهيم9355

31.524.5162816.516.5116.55.59إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054صفاء جمال متولى صابرالمتولى9356

28.526.51727.51619115.569.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054لبنى عثمان عبد العزيز عثمان الباز9357
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34.5291828.519.518129.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054ليلى حمدى المتولى على المتولى9358

31.52918291919126.559إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054مريم عبد الرحمن المتولى عوض ابو العز9359

1624.5172712.519975.58.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054مريم مجدى محمد حسين9360

3729.519302019135.55.59إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054منة هللا فطيم الرفاعى السعيد ابراهيم9361

322316.52617.51711568إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054منه هللا العربى المتولى المهدى ابو العنين9362

34281729.51518.5123.54.58إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054مها ماهر ابراهيم احمد مصطفى9363

2826192914201165.59إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054نانسى حسن احمد حسن عبد الرحمن9364

29.522.516.528.515.517112.55.54إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054نرمين عبد المطلب السيد صالح سالمه9365

36281828171912759إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054نسمه محمد احمد اسماعيل حسن9366

35.5271828.517.519126.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054نورهان رضا اسماعيل ابراهيم الدسوقى9367

3328.518.528.51815126.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الناصره ع م  0054نورين رجب السيد عبد هللا9368

0599.510.50345.54إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ابراهيم السيد ابراهيم جمعه حسنين9369

3029.516.52517.515.5118.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ابراهيم السيد عوض محمودابراهيم9370

6410.517612.543.55.53.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ابراهيم حامد رشاد محمود محمد9371

53.559.536.5263.53إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ابراهيم محمد عطيه احمد العدل9372

169.56949.544.56.53إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد ابراهيم كامل عبد الوهاب محمد9373

3229.516.528.51819124.56.56إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد اشرف محمد مغازى على9374

3329.517.528181912666.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد ايهاب السيد عمرالسيد9375

29.52115.5191616.510164إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد جالل سيد احمد السيد سعد9376

343018291916.51307.54.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد حسن عبد السالم حسن الشناوى9377

78910.56.57.5416.52.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد حسن عبد الرحمن العدل9378

5.564.511.558.532.55.52.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد حمدى احمد محمود عبد الرحمن9379

1220.5101671165.55.53.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد حمدى محمود السيد احمد9380

27.529.5162617.514116.566.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد سعد السيد الحسينى محمد9381

3428.51523.516141176.56.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد عادل حامد على عمر9382

2221.512.510.57.511.5746.56إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد عيد السعيد السيد الصباغ9383

25.523.51219.512.5139376.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمد احمد ابراهيم عبد هللا سنوار9384

202611.515101382.546إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمد العدل ابراهيم العدل9385

27.52611.516.5111692.566إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمد المتولى عبدة احمد درويش9386

3327.5162217.514.511676إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمد عمر السيد عبد هللا الفتيكى9387

3529.516.524.51517.5120.565إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمد محمود محمد المتولى باز9388

3428.5172415.517.51197.56إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمد يونس على محمد9389

2627.513.520.513.5141016.56إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمود احمد برهام حسن9390

14.5111014.5512.5555.51إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد محمود عاطف مصطفى محمود9391

5.538.512.53.57.53351إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد ناصر احمد السيد السيد احمد9392

200.5409.56.531إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد ناصر السيد محمد نصر9393

8.519.51.57.5110.5383.51.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد نصر الشناوي السيد الشناوي9394

103.57.5100.51031.57.52إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد هيثم احمد السيد عبد القادر9395

3728.51830217.5115.56.53إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055احمد وليد زكى مسعدالسيد9396

3228172310161105.52.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ادهم رضا محمود مصطفى  محمود9397

2720.5121721578.542.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ادهم مدحت السعيد محمد عبد الوهاب9398

34.53017.528.516.51912785.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055اسالم محمد السيد العوضى محمد العوضى9399

1811.512.516.59.5176863إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055السيد ابرهيم السيد ابراهيم شرف الدين9400

20.513.5810.5101362.572.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055السيد جمعه السيد ابو الخير السيد9401

21.51410.52210127852.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055السيد عطيه محمد محمدالسيد9402

423.521712.532.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055السيد محمد السعيد عبده سيد احمد9403

28181221718.58653إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055السيد ياسر السيد فراج المتولى9404

15.549921339.542.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055العدل بشير العدل الرفاعى الزطى9405
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27.519.514.51761884.561.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055باسل مدحت السعيد محمد عبد الوهاب9406

21.515.51016.5514.568.552.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ثروت زينهم ثروت عبد السالم محمد العدل مدين9407

33191319614.59042.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055جالل محمد عطيه السيد سالمه9408

19.515.51015.531763.542.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055جمال عصام محمد احمد جبر9409

221711.514.510177552إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055حسام عبد العزيز حسن جمعه حسانين9410

28131213.51416.580.553إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055حسام محمد حلمى فريد المرسى9411

282112.5812.516.58252إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055حسن احمد محمد حامد المتولى الجعيدى9412

30.5291724.511.515112.563.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055حسن محمد حسن عبد الحميد السيد9413

3330162514.514.5118.565.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055حسن ناجى حسن محمد عبد الوهاب9414

273017.5261916.5119.555.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055حسن ياسر حسن محمد على عبد هللا9415

29.52617.52214.511109.547.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055خالد جمعه احمد السيد الدهشان9416

19.5259.520.513.519.58864.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055خالد عبد السالم السيد المتولي سليمان9417

373017.529.5201713468إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055خالد وليد زكى مسعدالسيد9418

241813251213.59256إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055زياد طارق ابو المعاطى ابراهيم احمد9419

2619142010.51589.556إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055زيدان عوض عطيه عطيه ابراهيم عيده9420

4.56.5810.571036.544إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055سمير محمد محمد عبده العدل9421

30271628151811657.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055شمس الدين محمد صديق ابراهيم شمس الدين9422

161510.513.5815.56352.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055صادق احمد صادق عبد الرحمن البيلى9423

35.53017.5302016.513364.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055صبرى سامح محمد صبرى عثمان9424

29.52715.5271616.511555.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055صالح جمال احمدمحمد السيد كربال9425

3226142417.516.5113.554.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055طارق سامح حسن احمد البيلى9426

21.5241223.51215.59364.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عادل السيد محمد جمعه عيد9427

2018.59138.514.56963.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عادل جمال حسن عبد الواحد مصطفى9428

16.5168129.5156252إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن السيد محمد على عزب9429

16.519.57.513.58116541.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن حسن عطيه احمد العدل9430

22.5218.516.57.511.57662.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن خالد رميح ابو الحسن احمد9431

342817.52819.51512744إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن صبرى طلبه حسن الشربينى9432

33.528172819.515.512654إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد العزيز محمود عبد العزيز ابراهيم الغندور9433

23141221.5121782.554إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد هللا احمد ابراهيم صالح احمد9434

272916.52212.518.510742.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد هللا ايمن حسن سالم ابراهيم9435

303014.5282019122.552.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد هللا محمد عبد هللا محمد ابو المعاطى9436

2223.57.518.514.5138652.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد هللا محمد على عبد المجيد عوضين9437

2928162919.516121.552.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الحليم احمد عبد العظيم على شرف9438

23.54.57.549.521.512إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن ابوبكر عثمان عبد السالم ابراهيم9439

323017.52917.516.512643إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن ايمن عطيه محمد ابو العنين9440

221071712.515.568.543.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن جمال حسن عبد الواحد مصطفى9441

2818.5132113.5139463.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن سامح فراج صادق مجاهد9442

19.5148.51610.51068.553.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد الرحمن طارق ابراهيم محرم على9443

2274.515.5614.55563إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد العزيز ناجى عبد العزيز احمد محمد عبد الرازق9444

264115.51328.542.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد هللا احمد عبد النبى احمد المتولى الجعيدى9445

4.57.5314.56.5133632.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد هللا ماهر محمد السيد علي9446

97.5614.55.513.542.552.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عبد هللا محمود عبد هللا محمد السيد9447

12.510.5615.511.59.55653إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عصام الدين سعد رمضان الشبراوى السيد9448

23251321.515.515.59852.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عصام طلعت السيد محمد كربال9449

232513.5241715.5102.562إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055على زينهم على محمد نور9450

19.514.59.518.510.51672.54.52إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055على طلعت على السيد المتولى السيد9451

494.510.5411.53252إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055على محمود عبد الغنى عبد النبى العدل9452

26.50.51268.52732إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عماد العدل توفيق على العدل9453
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1757.512111352.542إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عمار محمود عبد المطلب محمودسليمان9454

3123.5183019.517.51226.53.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عمر محمد احمد حسن شرف الدين9455

191514.512121972.55.52.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عمرو طاهر يحى احمد ابو المعاطى9456

10.523.59.52469.573.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055عمرو محمد محمد شبل خلف9457

817.59.518.57.515614.56.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055فهد اشرف احمد عبد العزيز عبده9458

6.572114630.533إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055كريم عاطف عثمان على9459

922.512271411.584.556.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055كريم عصام احمد كامل محمد9460

17.52415.5291712.51034.57.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055كريم محمد المتولى محمد الرفاعى9461

15.519.515251311.5884.57إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055كريم محمد عبد الغفار الغندور ابراهيم9462

2223112313.51692.55.58إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055كريم ناصر عبد هللا فريد السيد9463

25.523.513.52312.5179866.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055كريم وليد عبد الغنى فتوح حسن9464

38292029.52020136.569.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055كمال محمد كمال عمر محمد9465

17.53.517.578.536.542إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055مؤمن احمد حسنين رمضان حسين9466

262613.527.51216.510566إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055مؤمن عادل السيد الحسيني محمد9467

2325.515.5261318.51034.58إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055ماهر العدل توفيق على العدل9468

9127.5147.5115055.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد ابراهيم محمد السيد الشحات9469

10.520.512271213.58257إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد ابراهيم محمود عبد المجيدعبد العزيز9470

18.519.51527.51716.597.578.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد جالل محمود محمد9471

29.52717291717119.579إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد رجب احمد احمد9472

33291728.518.51712679إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد سعد هالل السيد9473

11.515.511.520.57136666.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد شوقى عبد الخالق محمد9474

314.59.539.52134إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد طه محمد الشامى9475

13.5181327.511.51283.548إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد عبد السالم محمد على الرفاعى9476

79583133252.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد عبد الفتاح فؤاد السيد9477

19.596.584.51247.545.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد احمد محمود محمد ابو العنين9478

2624132317141034.55.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد اسامه محمد توفيق عبد المنعم9479

2617142312.51592.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد السعيد محمد شعبان رمضان9480

26.523.5162413.516.5103.566.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد السيد احمد رمضان منصور9481

30.52817.52419.517.5119.576.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد السيد محمد احمد المرسى9482

1621.514.515.5101177.566إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد السيد مصطفى محمدصالح9483

13.52013.515.5101572.556إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد العدل صابر عطيه المرسى9484

6.5114.575.511.534.523.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد العدل محمد السيد سعد9485

2526161616.51799.57.54.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد ايمن عبد الفتاح محمد حسن9486

3028.51926.519201234.56إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد ايمن محمد محمد عبد هللا9487

29.529.5172015.519111.565.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد حسن السيد حسن داود9488

10.59.510.573.5124133إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد حمدينو رجب رزق عوض9489

35.53019.528.52020133.587.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد صالح احمد ابراهيم9490

28.527.51522.517.51911176إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عادل محمد محمد بدران9491

161413.512101665.556.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عبد الباسط عبد الحميد عبد الواحد مصطفى9492

12.56.511.5107.514.54856إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عبد العزيز مراد صابرالحديدي9493

99.510.513.57.514.55056إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عبد الناصر محمد الوصيف ابو المعاطى9494

26.52118241317102.576.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عبد الناصر محمد حامد شمس الدين9495

26.52417.523141810566.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عبد الحميد حسن متولي ابو النجا9496

22.5261722.513.517101.544إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عبد الفتاح السيد عبد الفتاح مرتضى9497

3225.517.5231516.511364.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عصام محمد مصطفى محمد9498

1919.57.59.51418.569.566إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عطيه السيد محمد محمود9499

2720.5810.511.519.577.55.58إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عالء الدين محمد احمد احمد9500

165.5415.57.51548.565إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد عالء الدين محمد احمد عبد اللطيف9501
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15.519.55.511.57135965إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد على عبد الستار محمد على9502

14.522812713.563.565إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد محمد محمود على بصل9503

29.5251012.513.51890.576.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد محمود ابراهيم صالح محمد9504

1417713.5915.560.555إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد محمود ابراهيم عبد الرازق9505

28301120.511.51810165.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد محمود الشبراوى ابراهيم سيد احمد9506

24259.510.510187967إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد محمود عبد الشافي احمد على9507

7.575.510.54834.544إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد مصطفى الصاوى مصطفى الصاوى9508

2325.58127.5187655إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد مصطفي علي العدل السيد9509

034125.5024.532.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد ناصر ابراهيم شحاته العدل9510

1211.5510.5411.54355إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد ناصر جمعه عوض حسين9511

1717.57.516.59.517.56868إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد هانى ابو المجد البدوى محمد9512

12.516.57.513.5816.55878.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد هانى حامد فؤاد السيد9513

2525.59.5229.51791.568إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمد يوسف ابرهيم على فايد9514

5.565.58.561631.556.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود ابراهيم عثمان عثمان على9515

1112.55.5105174467إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود احمد العدل السيد على9516

25267169.517.583.568إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود احمد على احمد على9517

9167.51451451.553إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود احمد محمد احمد السيد9518

26.528.5142416.517109.566إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود احمد محمد عبد العزيز الغريب9519

000000000إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود السعيد هالل محمد9520

1525620.510.510.57762إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود حسين عبد الفتاح عارف مصطفى9521

302612.52715.51811177إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود حمدى محمد مصطفى الباز9522

282911.52814.511.511163.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود عبد اللة محمود على محمود احمد9523

3628.517271818.5126.554إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود عطيه احمد عبد العزيز عبد هللا9524

3629.517.527161912663إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود عماد الدين احمد لطفى على الدهشان9525

13196.516417.558.551إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود عوض احمد برهام حسين9526

36.528.516.526.51616.512464إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود محمد احمد محمد عبده سليمان9527

3428.517.528.51818126.565إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055محمود محمد محمود ابراهيم زقزوق9528

3629.517291918130.574.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055مصطفى اسامه زكى مسعدالسيد9529

30.5261122.510.512100.564.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055مصطفى ماهر محمودمصطفى السيد الخولى9530

7.519522.58.511.562.551.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055مصطفى محمود عبد الرزاق طلبه شريف9531

15.51831910.510.56673إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055مندى محمد محمود عارف مصطفى9532

6.5174158.545142إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055هانى احمد عبد الجواد محمدداود9533

22.526112411.515.59554.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055هانى رضا السعيد محمد عبد الوهاب9534

9.5164178.575551.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055هانى عادل فؤاد احمد حسن9535

2124.5624.56158283.5إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055يوسف احمد عبد العاطى ابراهيم9536

28.529.51426.51317.5111.565إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055يوسف اشرف محمد مغازى على9537

3326.514.527131511464إدارة غرب المنصورة  001طناح ع بنين  0055يوسف سامح عوض عبد النبى محمد خليل9538

17281523.571090.567إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056احمد رضا احمد المتولى على عبد العال9539

28.5301525.514.511.5113.547.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056احمد عوض شعبان عوض العدل9540

33.5291827.5191912768.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056احمد محمد جبر على احمد9541

27251525121710468إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056اسالم اشرف العدل الرفاعى9542

3129152717.519119.569إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056اسالم رضا راغب محمد يوسف بحبح9543

1410.511.5236106572إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056السيد السعيد السيد الرفاعى رزق9544

191210.51311455.582.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056السيد محمد السيد ايراهيم محمد عبده9545

2927.51526811.5105.566.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ايهاب ثروت احمد محمد على العشرى9546

11.526.511223.55.574.554إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056حازم طارق المغاورى يوسف المتولى9547

202314.52179.585.567.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056حسام رمضان حسن صالح حسن9548

000000000إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056حمدى محمود احمد محمد احمد9549
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9.51810.5224.5564.566إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056خالد همام حلمى حامد حجازى9550

35291624.51314117.556إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ذياد وليد عبد اللطيف محمد السعيد ابراهيم9551

3427.51724.515.513118.556.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056شريف حسام سيف محمد السيد الخريبى9552

9.5211120.5897054إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056صبح حبيب صبح صبحى محمود9553

23226.523812.582.555.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056صالح محمد صالح عبد السالم ابراهيم9554

36.527.51726.517.517.512557إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056عبد العزيز وائل عبد العزيز يوسف المتولى9555

1322.514218.59.5794.55.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056عبد الفتاح رضا عبد الفتاح السعيد العدل9556

18.52614.523.571289.564إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056على وليد على احمد احمد9557

352918.5281918129.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056عمر اشرف المتولى حسن رزق9558

1118.516.523.57.511775.55إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056عمر امجد محمد الجوهرى شلبى9559

7105.53.53.5929.571إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056عمرو جمال محمد محمد سمرة9560

312415.526.512.514109.566.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056عمرو محمد احمد محمود طه9561

30.52013.529.51419107.553.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056فارس احمد حمدى ابراهيم شبانه9562

35.52917.52818.518.5128.566.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056كريم محمد ثروت محمد المتولى9563

26.52516.52615.517.5109.564إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد ابراهيم محمد السعيد ابراهيم9564

3224.517261618115.563إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد احمد عبد العظيم عوض على9565

292418.525.515171126.54إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد اسامه رفعت جاد محمد9566

2625.51725.516.516110.55.55إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد السعيد عبد العليم على شبانه9567

27.518.514189.51187.55.53.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد حازم صالح فتحى ابو الوفا9568

20.5271023.514.51295.55.52.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد خالد محمد عمر السيد9569

23.523.51121109.58951.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد سامح السيد عبد المقصود عبد العزيز9570

34.52817.529.515.518.512565إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد عبد العليم صالح على شبانة9571

1414.58.52387684.53إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد عالء فوزى جاد على9572

30.517.513.52512.58.59962.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد محسن العدل الرفاعى الزطى9573

29.52114.524.513.511.510351.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد محمود احمد محمد على رمضان9574

1622.57.522.55673.553إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد محمود على صالح احمد9575

29.52615.524.514.5161106.52.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد هانى شاكر جاد على9576

33.528152618.5131215.58إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمد وليد سالمة عبد السالم يوسف9577

14.513.58.52110.596843.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمود المتولى الغريب المتولى احمد9578

23.526524.51312.59256إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمود رجب عبد المقصود احمد عبد المجيد9579

011.53.5196.59.540.54.51.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056محمود محمد محمد على عوضين9580

292112.527.51612.510647إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056يوسف ابراهيم عيد السعيد9581

28.524.51625.514.512.510955إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056يوسف حسام احمد محمد على العشرى9582

31201626.515.5191095.56.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056يوسف محمد عيد عطوة على9583

1824.511.521.51211.587.565إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056اسراء هانى صالح فتحى ابو الوفا9584

33.525.5152616191166.56.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056اسراء وليد السعيد عبد المقصود عبد العزيز9585

29.51914.525.51118.599.55.55.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056اسماء محمود محمد شعبان رزق9586

31.52715.525.512.5161125.57.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056الشيماء احمد محمد رمضان الشبراوى9587

292514.520.5151710478إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056انغام محمود محفوظ عباس ابو العنين9588

39.529172918.517.513378إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ايمان حامد حامد على محمد9589

3327.5172518.51712178إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ايمان رضا عرفات جاد محمد9590

36.529.5203018.520134.559إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ايمان عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح الجوهرى9591

28.52314.525161710755إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ايه اسامه محمد رمضان سالطين9592

36.529.519.529.5181913367إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ايه محمد السيد محمد الجوهرى شلبى9593

37301628181912957إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056بسمه ايمن عرفه عطيه عرفه9594

31.526.512.524.51516.511055.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056بسمه زينهم السعيد محمد السيد9595

31.525122515.51710957إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056بسنت فهمى على عبد العزيز عيد9596

26.52612.525.51415.5104.557.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056جميلة السيد سعد ابو الوفا على9597
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يا زغلول حسن صالح حسن9598 31.523.51325.51416.5107.555.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ران

34.522.51626.51715116.55.57إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056رنا وليد فؤاد على عرفه9599

33.525.51528.517.516.512067إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ساره ابراهيم عوض عبده عبد الرازق9600

33.527.514.52715.516.511888إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ساره طارق السلطان عبد الرحيم ابراهيم9601

36.52819.529182013168إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056سها محمد حامد مصطفى احمد9602

20151313.511.516.5736.52.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056شروق نبيل حلمى حامد9603

32.530152415.51911766.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056شيرين رضا صبرى محمد على9604

2928.5142414.5191105.56.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056عبلة احمد فتحى سالمة على9605

2623.513.519.5111993.54.57إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056فاطمة على حجازى مصطفى احمد9606

2726.51424.516.519108.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056فريده رضا عبد العزيز عباس ابو العنين9607

26.52913.5201218.51015.56.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056منار محمد احمد احمد ابو خلف9608

000000000إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056منار محمد سعد احمد احمد على9609

28.528.5152513.520110.568.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056منى زكريا محى الدين عبد الرازق محمد9610

33.5291827.519.520127.559إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056مى السيد على المرسى على9611

27.526.515.525.513.516108.55.58إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056مى العدل احمد صالح احمد9612

32.527.515.527.518.519121.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056ميار على لطفى على عرفة9613

000000000إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056نجوى السيد ابراهيم حامد على9614

32.527.51525.514.52011557.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056نيره السيد سالمه احمد محمد9615

27.524.5172714.520110.55.57إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056هبة رضا عطيه العدل ابو الخير9616

3323.5152415.52011167إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056همت سامى جاد محمد شهاب الدين9617

37.529.519.5302020136.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001كفر طناح ع م  0056يمنى محمد احمد محمد ابو العنين9618

32.52614.524.51316.5110.54.58إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057احمد عادل ابراهيم الدسوقى جمعه9619

20.521.518.52261488.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057احمد عطيه عبد العاطى عبد الفتاح9620

29261524.51518109.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057احمد محمد احمد عيد احمد9621

21241523.5131796.55.56إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057احمد محمد عثمان فهمى احمد المتولى9622

14.520.55.519.5713.56747.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057اسالم اسامه اسحق حسن محمد9623

31.5281928.517.519124.559.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057حسام محمد رفعت محمدعلى9624

11.511.5316.55.517.5485.54إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057رمضان شحته رمضان عبد الواحد ابراهيم9625

105.5414.5510.5395.51.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057سيد سليمان السيد احمد محمود9626

3227.51626.518.519120.559.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057عبد الرحمن عصام خليل السيد السيد9627

32.525.51525.51817116.559إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057عزت سليمان المتولى عبده9628

332215.525.51717.511379إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057على السيد لطفى ابراهيم على9629

292514.525.51516.51095.57.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057على محمد على عبد المقصود محمد هوانه9630

33.520.5152616151115.58.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057عمرو خالد عثمان امبابى عبدة9631

22207.52012.512.5825.57.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057عوض السيد عوض جمعه الغرباوى9632

2416.57.52212.518.582.54.56إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057مجدى محمد مصباح عبده العدل يوسف9633

33.52815.526181912177.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057محمد حمدى حامد محمد حامد9634

28.5211029.5112010078.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057محمد حميد حلمى خلف محمود9635

24.52411.524.511.515967.58إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057محمد شعبان الدسوقى محمد جاد9636

3221.514251516.5107.578إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057محمود هاشم عبد العليم عبد المجيد9637

282011.524.513.51497.57.57إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057مصطفى الهوارى مصطفى الهوارى احمد9638

37281425.518.51912378إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057يوسف محمد ابراهيم ابراهيم الرفاعى9639

36.52918.526.518.5171297.59.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057امانى حامد محمود السعيد السيد9640

36.5291426.519171257.59إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057ايمان نبيل محمد احمد موسى9641

38.53017261916.5130.57.59إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057ايه صبرى خالد محمد السعيد9642

33.52514.52716.516.5116.568.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057ايه محمد على عبد المقصود محمد هوانه9643

27.526142211.5171016.57.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057بسمه فتحى مصباح خميس السيد9644

272814241215.510547إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057تهانى السعيد السعيد عوض مؤنس9645
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38.53019.526.517.5171325.58إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057دعاء عبد هللا محمود السعيد9646

362916.525.5161712368.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057دعاء محمود السعيد محمد السعيد السيد9647

32261418.51017100.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057رقيه فتحى العدل مصطفى عبد القادر9648

36.53018.529.517.5181325.58.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057شهد احمد جمعه حسن محمد9649

37301929202013598.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057لينه السيد جمعه السيد9650

342915.526.515.515.5120.577.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057مريم محمد احمد العدل9651

31281326.51516.5113.567إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057مريم محمد عبد الهادى حسانين المتولى9652

37.53016.5291917.513288.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057ملك محمود نصر السيد عبد اللطيف9653

27.5271120917.594.556.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057منار مصطفى فهمى احمد المتولى9654

3629.5132417.51912058إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057منار ناجى على عبد المقصود محمد هوان9655

35.5301725.51817.512658.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057منه هللا عثمان احمد فؤاد9656

23.52810239.519.5945.56إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057منه رمضان عبد العاطى عبد الفتاح9657

32.5301424.5151911646إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057منه محمد حسن عطيه عبد العال9658

32.530182817.517.512648إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057مى بدير العدل مصطفى عبد القادر9659

33.52915.52315.517.5116.558إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057ندى اشرف جمعه عبد الوهاب على9660

36291726.516.517.5125410إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057هاجر حسن فؤاد شحاته السيد9661

32301625.515.517.511958إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057هانم فرج عبد المنعم عبد المقصود هوانه9662

313014.52517.517.511877.5إدارة غرب المنصورة  001كرم ع م   0057يارا خالد ابوسليمان عبده العدل يوسف9663

14.525.511.5199.5178045إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ابراهيم ياسر ابراهيم غازى ابراهيم9664

25.5281526.515.516110.536إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد ابو العز عبد الكريم فرج ابراهيم9665

17.527112191485.535إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد رجب عبد النبى محمد سالمه9666

2025.59.514.58.5127864.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد رضا جالل حسن على9667

262910.525.51115.51023.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد رضا حمدى عبد الحفيظ على9668

26.528.51224.510.518.510267إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد شاكر عثمان مروان محمد9669

24.528.5122412.517.5101.566إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد محمد احمد عبد المنعم  عبد اللطيف9670

293014.5281716.5118.55.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد محمد رمضان مصطفى ابراهيم9671

28.529.512.52412.514.510746إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد محمود شعبان رمضان محمد9672

25.528.512.52111.514.59947.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058احمد محمود عبد الرؤف امين محمد9673

27.529922.512.514.5100.548إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ادهم ابراهيم صالح ابراهيم منصور9674

1323.51221.5810783.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اسالم عبد الباقى عبد الحليم عبد الباقى9675

16.527.5122410169046.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058السيد جالل جالل حسن على9676

24.528.511.52713.51410548إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058السيد جمال السيد محمد عثمان9677

13289.518.56.513.575.536إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058جمعه محمد جمعه بركات مصطفى9678

26281224171310736.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058حاتم محمد امين محمد محمود شبانه9679

1723.510.51810.515.579.535.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058خـالـد سـالمه المتولى محمود عبد العال9680

1196.5177.514.55136إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058خالد صبرى محمد العدل عبد الرازق9681

72211.51288.560.534إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058رجب محمد السيد محمد عبد الـلـه9682

15.520.51115.589.570.533.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058رمضان محمود رمضان محمود شحاته9683

19259.523.58148545إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058سمير محمد عنتر على النجار9684

24.524.51018.510.513.58855.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058سيف الدين خالد عبد الخالق بدير9685

25.53012.52217.514107.54.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058صبحى عــزت صبحى ابراهيم حسن9686

27.5291420.518.515109.566.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عادل طاهر عادل السيد طاهر9687

222912.524.5169.51046.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عادل محمد رمضان صالح حسن9688

11.52710.518.511.511.57946إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عاطف صالح محمد خليل ابراهيم9689

30.53014.52318201163.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عبد الرحمن جمال صالح احمد عبد الـلـه9690

33291324.516.5191164.58إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عبد الرحمن مجدى سند سيد احمد9691

30.527.5142518.516115.53.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عبد الرحمن محمود عبد الكريم فرج حمزه9692

26291426.518.514.51143.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عبد العزيز محمد رمضان السعيد رمضان9693
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293014.524.518141164.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عبد الـلـه جمال صالح احمد  عبد الـلـه9694

2627.5122216.515.51042.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عبد الـلـه محمود سعد محمد يونس9695

12279.51913.510813.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عالء حمدى علوانى كامل ابو خزيم9696

202912.52413.5119956.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عالء محمد مسعود مصطفى عدالن9697

2128.5142514.51010356إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058فارس عبده احمد عطا محمد9698

25.5301417.516141034.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد ابراهيم على السيد عبد العال9699

5.52461565.556.553.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد جمال محمد عثمان حسن9700

8.52710.513.512.511.57234.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد رزق محمد جبر الديب9701

1726.5151713.512893.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد رمضان صالح عبد الغنى9702

1925.51417.51114.5873.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد رمضان عبد الحميد السيد  شويمه9703

3528.514.5251815.512147إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد شحاته كامل السعيد شحاته9704

926918.5111573.542إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد صالح فوزى عبد السالم ابراهيم9705

31301621.51820116.566.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد عزت عثمان عثمان صادق9706

2730162112.517.5106.57.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد عيد محمود عبد هللا سليمان9707

21.522.51021.510.518863.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد مسعد رأفت ابو الفتوح سليمان9708

1819.512.51510157555إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد ممدوح ابراهيم الدسوقى9709

312916.5251816.5119.576إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد وجدى عبد الكريم فرج ابراهيم9710

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمد ياسر كمال محمد الحديدى9711

262715.52214.5181056.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمود اشرف رجب على الرفاعى9712

8.5217118.510.55645إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمود عبد الناصر صالح احمد عبد الـلـه9713

32301626.519.516.51247.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمود محمد رمضان مصطفى ابراهيم9714

4227.59.57.513.550.533.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058محمود ياسر فهمى صالح محمد9715

721.51115.5711.5627.55إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058مصطفى الشاذلى كمال محمد الحديدى9716

19.528122314.515977.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058نادر عيد كامل محمد على9717

29.528162314.5181116.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058نضال على عثمان على محمد حسن9718

19.5241316.510.515.583.546إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058يوسف ناصر عبد العزيز الشحات  ابو رجيله9719

2124.51621.514179766.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اسراء عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد9720

29.52715211518107.546إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اسراء ماجد عطيه يوسف البندارى9721

332917.523.517171207.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اسراء محمد عطيه عبد الحليم محمد9722

363018.526.518191298.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اسماء عادل عبد الرحيم فرج ابراهيم9723

373019.527.519.517133.58.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اسماء محمد سعد محمد يونس9724

332919.52418.5171247.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اسماء وائل على اسماعيل يوسف9725

19.526.516221515997.53.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058االء حسام انور عبد الرازق9726

25.52716.5241815.511186إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058امل احمد عبد الكريم فرج حمزه9727

323016.5241617118.586.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058امل عبد الرؤوف عبد الفتاح عبد الرؤوف9728

23.527.515.52013.5121008.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اميره احمد محمد احمد حسانين9729

2727.51621.516.513.5108.56.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058اميره محمود عبد العزيز جبر الديب9730

313017251814.51217.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ايمان محمود السيد السيد عبد العال9731

28.525.516.522.515.513108.555إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ايمان هشام رمضان سيد احمد9732

17.5261621.51515967.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ايه عبد الـلـه حلمى صالح محمد9733

33.52818.526.51918125.58.510إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058بثينه عادل على اسماعيل يوسف9734

28.5291725.516.519.5116.58.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058بـسـمه محمد محمد السعيد رمضان9735

23281623.515.511.51068.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058بسمه وائل فريد على عبد العظيم9736

17.524.514.518.512.51587.565إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058حبيبه عبد الحكيم محمد جمال الدين السيد9737

2730162217181127.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058حنين رضا محمد مصطفى ابراهيم9738

27301523.517.51511376.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058دعاء وحيد محمد عبده المتولى9739

27.5291623.5161511287إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058دنيا صالــح صبــرى صالـح المتولى9740

26301722.51815113.58.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058دنيا محمد عبد الباسط ابراهيم9741
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27.529162416.5141137.58إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058رؤى محمد رمضان مصطفى ابراهيم9742

1724.59.51511.51377.57.53.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058رحمه خليل ابراهيم خليل ابراهيم9743

252317.522.515151037.55إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058رحمه محمد الشحات محمد غنايم9744

15.529121912.5148854.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058زينب ناصف نصر ناصف نصر9745

13.527.512181417.58555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058سعاد عبد الغفار محمد عبد الغفار محمد9746

17.524.5101113.51476.58.54إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058سهيله سعد حسانين على احمد9747

3128191815.519111.589.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058سوسن السيد عابد على السيد9748

36291924.517.519.512687.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058شهد عبد الفضيل عبد الرازق عبد الغنى9749

32291819.517.51911657إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058شهيره ايمن محمد احمد المتولى9750

2825.513.522.51214.5101.576إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058شيماء احمد محمد ابو سيف محمد9751

23.52114.516.58.513.5845.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058شيماء محمد السيد داود السيد9752

34291423.51620116.58.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058عفاف السيد فتحى عبد الحى9753

35.53017.528.519.5151317.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058غــاده رضــا محمد شعبان المتولى9754

36.52918.529.51920132.58.55إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058غاده رمضان عوض عبد الحليم  محمد9755

35.5291828.5202013177.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058فاطمه صالح جمعه بركات مصطفى9756

28.5291423.516.519111.586إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058فاطمه محمد يوسف محمد يوسف9757

35.52918.529192013187.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058لطيفه عبد الرزاق صفوت عبد الغنى9758

32251724.516.5191156.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058مريم احمد محمد عبد القوى حامد9759

23.5208.520.510.5168384.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058مريم السيد عبد الـلـه محمدعبد الـلـه9760

262913.523.514171068.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058مريم محمد احمد على محمد9761

3328162818.520123.58.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058منار مهنى محمد احمد على9762

312616.526.518.520118.586إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058منه اكرم العدل الرفا عى الزطى9763

10.523.56.515.51015.56653إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058منه محمد عابد على السيد9764

25.52814.518.516.5141037.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058منى السيد علوانى كامل ابو خزيم9765

312816.523.516.517115.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058منى محمد نور الدين الصاوى عبد الرحمن9766

31.528.515.523.5161611567إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058مـــى محمد عــز عــز العرب9767

32.5281519.517.517112.57.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058مى وليد عبد الستار السيد عبد العال9768

33.52920291917130.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058نادين عبد الناصر محمد رمضان محمد9769

2510.513.513.51114.573.57.53إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058نبيله عابد نجاح يوسف عبد القادر9770

20.518.515121113.5777.55إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ندى رمضان غانم عبد الـلـه غانم9771

1634.554632.54.51إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ندى طارق ابراهيم غازى9772

33.52818301919128.589إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ندى عادل على اسماعيل يوسف9773

33291730181912788إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ندى عثمان عبد الرازق عبد الغنى9774

3021.5152116.514.51047.56إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058نسمه رمضان حسن اسماعيل سعد9775

34.5251824.518181207.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058نهى احمد عبد القادر كامل ابو خزيم9776

فى عبد العزيز9777 302615.51916.5161077.57إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058هاجر محب االل

3426.51823.518.518120.587.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058هبه احمد محمد صالح محمد9778

3628.51724.5191712587.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058هبه محمود كامل منصور شحاته9779

13.5310128.511.5474.52.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ياسمين باسم ابراهيم غازى ابراهيم9780

36.528.5193019.516133.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت جراح ع م  0058ياسمين صاحب الشحات البهنسي عبد الرازق9781

517.5101678.555.56.54إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059ابراهيم عبده محمود عبد العزيز9782

16.523.515.522.510.512.588.57.56إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059احمد شادى محمد سليمان9783

7.52012198.556775.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059احمد عبد هللا جمال رزق9784

19.5201023.56.517.579.55.53إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059السيد محمد السيد رياض رمضان9785

13.52210.5191017.57564إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059ايمن على محمد السيداحمد9786

302414.522.513.519104.56.54إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059حسين السيد حسين رياض رمضان9787

322117.521.516.518108.56.52.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059عبد الرحمن حمدان مسعود احمد مسعود9788

322113.5211518102.56.53إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059عبد السميع رمضان عبد السميع احمد9789
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301913.519121693.57.53إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059عصام حمدينو رجب عوض9790

16.5187.5149.51265.54.52إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059محمد السيد رمضان محمد محمود9791

251811.52014.516.5897.52.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059محمد السيد محمد كامل9792

30.52014.521.514.5191017.54.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059محمد ايمن رضا بدير9793

2013.5131611.512746.51إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059محمد خالد لطفى العدل9794

129.511.514.5131660.573إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059محمد رضا جمعه عوض عوض9795

13.5171015.5912.5655.54.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059محمد عادل ابراهيم عبد المقصود9796

342917.526.516.519123.565إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059مصطفى محمود امين على9797

20.511.58.511.57185964إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059معاذ رمضان على بدوى عنيبه9798

20.5189.520.5141882.55.53.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059اسراء السيد محمد عثمان9799

19.529818.51258762.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059اسراء جمال حمدى محمد9800

33.5251622.516.517113.54.56إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059اسراء عزت محمود ابراهيم المتولى9801

33.52418.52217.517115.558إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059اسماء محمد فؤاد احمد السيد9802

1319.57.516.510.514.5674.54.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059الهام شعبان عبد الباسط على9803

31.528.515.522.516.517114.54.55إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059امانى طلعت ابراهيم محمد9804

24.52811.520.5101894.575.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059امانى عيد احمد السعيد9805

33.52917271618122.556.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059امنيه سالمه لطفى حامد9806

3427.514281818121.566.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059جهاد طارق توفيق جوده9807

352715.52818.51812466.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059دينا احمد ابراهيم محمد9808

18.525.511.522.51617945.57إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059سهام عصام السيد عبد المقصود9809

33.52814.526.517.5181205.57إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059شيماء محمد عبد المطلب ابو المعاطى9810

16.522921.510.515.579.555.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059لطيفه السيد مسعود احمد9811

272510.525.511179986إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059منه هللا رجب شعبان محمد9812

26.52611.526.51318103.55.57إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059منه هللا فضل عبد العظيم حامد9813

24.52211.526.511.517966.56إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059ندى عصام رجب عوض9814

18.5218.52110127965إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059نورهان صفوت محمد عوض9815

222272210.51383.55.56إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059هبه رمضان عبد القادر مسعد9816

232010.522.510.515.586.57.56إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059هبه عصام على عبد اللطيف موسى9817

30231324151910545.5إدارة غرب المنصورة  001توريل ت أ  0059هناء حسن محمد حسانين9818

18.515816714.564.547إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060احمد رضا عبد الغفار حمزة محمد9819

27.524.517251619.511068إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060احمد ياسر عطيه حسن محجوب9820

28.524.514.525.517191107.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060اسالم مبروك محمد ابراهيم على9821

111710.524131875.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060امير محمد احمد احمد الطنطاوي9822

28241525.515.51910887.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060امير وسام وحيد واكد محمد9823

24.52012.5221518947.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060بركات مسعد بركات محمد احمد9824

24.525.513.52714.5171054.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060رمضان شعبان رمضان شحاته مصطفي9825

272912.5281719113.597.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060رمضان علي رمضان علي السيد9826

27.52412231418100.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060سامح وائل احمد ابراهيم بدوى9827

25.52715.52714.518.5109.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060سالمة عماد سالمة محمد الشربيني9828

25.524.51324.514.518.51025.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060شعبان شحاته رمضان شحاته9829

2424.513.522.5151999.55.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060صالح ممدوح صالح بدوى بدوى9830

18189.5157.515.56857إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عبد الغفار طلعت عبد الفتاح عبد الغفار9831

16.520.51024.513.517856.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عبد الوهاب احمد عبد الوهاب عبد الوهاب احمد9832

1424.510248.517.58157.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عبد الرحمن رضا عبد السميع نصر الباز9833

302811.5241719110.568.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عبد الرحمن صبرى خليفه عبد الواحد9834

25.52311.527.51619103.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عبد الرحمن ناجى عوض محمد احمد9835

25.5251023.51517.59978.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عمر عبد الرازق احمد عبد الرازق9836

2220.59.52412.51388.558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ماجد ابراهيم بيومى معوض عوض9837
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30.5281624.517.520116.57.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد ابراهيم السيد عبد الجواد يوسف9838

27.52912251719110.58.510إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد احمد عطيه محمد عطيه9839

3026.514221717.5109.55.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد السيد محمد احمد علي9840

28.526.51523.51618109.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد جمال محمد محمد الباز9841

25.526.51423.51718106.558.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد عالء محمود متولى ابراهيم9842

242514.5221618101.558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد عماد محمد ابراهيم علي9843

272314.5241619104.567.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد مصطفي محمد رجب علي9844

25.52212.524.516.516.510167إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمد هيثم الباز سليمان محمد9845

21.5271123.515.517.598.55.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمود السيد بهيج الشحات بهيج9846

242412.524.5161810168.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمود رمضان الحسانين الحسانين نصر9847

29.52916.526.519.5181216.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060محمود محمد احمد السيد ابو زيد9848

15237.518.5129.5765.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060مسعد صبري محمود حمزة محمد9849

27.5291626.516131155.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060مصطفى  عصام الدين عوض عوض عبد القادر9850

26.5271220.51317.5997.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060نادر صالح السعيد عبد المجيد عبد العال9851

1412.58207.515.56265إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060وليد كامل عبد العزيز كامل صميده9852

282618.527.518.520118.54.59إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ياسر فرحات عطيه شحاته يوسف9853

28281926.51920120.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ياسر مصطفي محمد عبد الوهاب سيد احمد9854

24.52515.520.514.5181004.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060يوسف ابراهيم السيد محمد احمد الحديدي9855

1825.51318.514178978إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060يوسف طلعت عوض يوسف احمد9856

2227161915.51999.56.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060اسماء حـسن جـالل الشربينى صابر9857

252416.517.512.51895.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060االء حازم جالل خليل صالح9858

33.52817.52519201237.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060اماني محمد محمد الشربيني مصطفي9859

25261521.51719.5104.576.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060امنية مصطفي فرحات السيد علي9860

29.528172516.5201164.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ايمان العربى بركات الذكرى على9861

35.5271826.515.518122.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ايمان انور السيد منصور محمد9862

30.52718231517.5113.556إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ايه شحاته عطيه شحاته يوسف9863

000000000إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ايه موفق حسنى سيف النصر محمد9864

302617.524.5172011567إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060بسمله وائل وحيد واكد محمد9865

32.527.518.52417.519.51205.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060حنين عثمان ابراهيم باز عبد المطلب9866

2928182418201175.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060خلود ممدوح مصطفي حسن عبد العال9867

39.512.55.52.514334.53إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060خيرية ابراهيم رمضان ابراهيم احمد9868

24.52517.520.51620103.547.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060دنـيــا احمد اسماعيل احمد اسماعيل9869

35.529.51926182012856.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060دنيا عبد الناصر حلمي محمد ابراهيم9870

21.518.5131612.52081.54.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060دينا محمد عوض محمد احمد9871

16241222.5151989.55.56إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060رحمه عوض حجازي حجازي9872

30.52515.520.515.52010744.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060رحمه كريم سعيد ابراهيم9873

617.5620714.556.54.53إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060زينب احمد رضوان قنديل9874

2928.518261818119.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ساره زكى محمد زكى صميده9875

2728.518251720115.556.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060سماح محمود عبد الهادى محمد عطيه9876

3020.515.52313201024.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060سهيلة محمد علي نصر الباز9877

30.5271824.5142011446.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060شهد محمد عبد العال توفيق عبد العال9878

27.52917.52113.520108.557إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060شيرين ابراهيم رزق عبد المنعم السيد9879

2227.5182110.5209956إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060شيماء احمد عوض محمد احمد9880

31.526.518.522.515201144.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عبلة عبد العال حلمي محمد االمام9881

813.513.5179156145.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060عزه ابراهيم علي احمد علي9882

14251418.51017.581.546إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060فاطمة احمد جالل ابو الفتوح ابو المعاطي9883

1615.512.5189.516.571.54.55إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060فاطمة السيد عبد الصبور عبد الرحمن9884

29.525.51521.512.52010486.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ماجده حسين صبري عبد هللا محمد9885
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28.5271622.517201114.57إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060مريم السيد محمد رمضان الباز9886

36.52917271918128.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060مريم رزق عبد الفتاح رزق عبد الفتاح9887

36.52617.52619171255.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060منه عبد الحميد محمود عبد الحميد عبد المحسن9888

18251118.51014.582.548إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060منه منصور السيد عبد العاطى محمد9889

362517.525.516.516.5120.588.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060مي عماد ابراهيم علي خليل9890

332717.525.51618.51195.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ناهد محمد رأفت احمد عبد الفتاح9891

26.5251423.5151910458إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060نبيله عمار محمد المتولى اسماعيل9892

282715.5201320103.557.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060نهي ايمن محمد محمد سعد عوض9893

2327.51417.511.517.593.54.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060هنادي علي حسين علي محمد9894

25.526.515.52314.51810558إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060والء احمد جالل محمد طلبة9895

1723.51114.51015.5764.58إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060يارا احمد عثمان احمد السيد9896

28.526.51523.51818111.55.57.5إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060يارا يوسف عوض يوسف احمد9897

2825.515.522162010758إدارة غرب المنصورة  001الشهيد عبد العزيز على ع بميت لوزة  0060ياسمين محمد عبد الشهيد مصطفي احمد9898

3025.514.52414.517108.537.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ابراهيم ايمن حمزه محمد المهدى9899

24.52011.511.5101177.55.54إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ابراهيم جالل احمد حسانين السيد9900

26.513.510.517.51417.58248إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ابراهيم محمد صالح محمد فريد9901

26.52612.522.51913.5106.556.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد ابراهيم فايز عبد السالم محمد عطاهللا9902

1918.5112414.5178736.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد اشرف السيد عبد الواحد9903

12.524.513.520.51511.5865.58.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد السيد احمد محمود رمضان9904

33.5231222.513910437.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد السيد السعيد الشبراوى صادق9905

32.524.511.524119103.54.57إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد المتولى محمد عبد الفتاح محمد9906

2023.58.5221198567.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد ايمن زكي عبد اللطيف عبد المنعم9907

27.513.5514.541164.54.57إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد ايمن طاهر عبد الفتاح رضوان9908

1821.51017.51087734.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد زين العابدين حامد محمود محمد9909

29.52514.52316141084.56.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد سراج الدين احمد على مصطقي9910

34.527.515.526.518171224.58.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد على حسن السيد رزق9911

23208207.513.578.54.56.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد محمد حامد السعيد االلفى9912

2417.511.514.57.511.57547إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد محمد فضل السيد محمد9913

35.5261722.515.517116.558.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد مصطفى محمد مصطفى مصطفى9914

262613.520.514.512100.54.58.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد ناصر رزق عبد الموجود السعيد9915

3122162412.516105.54.58إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061احمد ياسر محمد محمد خضر9916

2420.510181113.583.558إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061السيد احمد محمد احمد محمد الكنانى9917

26.5251317.512.51694.558إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061السيد عصام الدين ابراهيم توفيق السيد9918

31271927.517.517.51227.58.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061امير ضياء الدين فضل علي سالم9919

122518.526161997.559إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061امين السيد مسعود السيد محمد9920

23.5211726.515.519103.542.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061حسين السيد احمد لطفى رمضان9921

232516.5221619102.559إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061خالد السيد عبد الهادى عبد الغفار السيد9922

28.52417.526.51719113.579إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061خالد على محمود على ابراهيم9923

2926.517.52716.519116.55.58.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061خالد محمد حسانين عبد الفتاح حسانين9924

28.52716271718115.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061خالد محمد رمضان الدسوقى محمود9925

216.512.5151010.55668.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061رضا السعيد ابراهيم ابراهيم العدل9926

000000000إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061زياد السيد ابراهيم العدل رمضان9927

2525.514.524.51412.5103.569إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061زياد خالد محمد عبد العاطى محمد9928

23.52817291816115.547إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061زياد رضا فضل عابد حسن9929

فى عبد الرحمن9930 7.523.517.52716.517925.58إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061سعد فاروق صبحى االل

28.5281828.5172012079.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن عاطف عبد الفتاح محمد عبد الحميد9931

31.5291828.51819125710إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن عطيه فضل السيد عبد السالم9932

5.514.59.515111355.55.56.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن محمد السيد عبد الفتاح محمد9933
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3128.518.52817.518.5123.57.59إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن محمد محمد على السيد9934

31.52818.528.51818.5124.57.59إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن محمد محمود شفيق عبد المنعم9935

6.52513.517.513.517764.59إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن نصرالدين السيد على9936

20.524.515.522.514189758.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن هشام جمعه علي محمود حرب9937

122113.52314.5158478.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الرحمن ياسر عبد المطلب عرفات ابو الوفا9938

2519.51325916.591.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد الستار محمد عبد الستار عبد العظيم محمد9939

20189.526.51013.58457.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد السالم السيد عبد السالم ابو المعاطى ابو الوفا9940

18.5141022612.570.52.57إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبد هللا محمد عبد هللا حسن الموافى9941

2512.51321.59.51281.537إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عثمان علي عثمان سالم محمد9942

37281829.516.5181296.58إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عمر ايمن عبد السالم منصور9943

20.5191223.59.51484.55.57إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عمرو احمد عبد السالم عبد الجليل الشوربجى9944

35271727191912557.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عمرو عاطف جمعه علي حرب9945

32.52816.528191812457.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عمرو محمد عبد اللطيف محمود عبد الغفار9946

29.5221327.515171075.57.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عمرو محمود عبد الكريم سليمان احمد9947

23.516.512228.512.582.55.55إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061فؤاد مصطفي فؤاد محمد محمد عطاهللا9948

2520.511.525.59.511.5926.56إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061فارس علي رمضان علي عبد العاطي9949

2723.513281614107.577.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061فضل احمد فضل السيد عبد السالم9950

31.5211528.515.519111.559إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد احمد العدل عبد الحميد ابراهيم9951

342711.5271417.5113.569.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد احمد عبد اللطيف احمد عبد السالم9952

21.518.59.527111387.567.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد ايمن السيد محمد محمد اسماعيل9953

35.527182918.51912887.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد ايمن محمد ابراهيم احمد9954

22.52113.526.51316.596.567.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد رزق سعد السيد السيد9955

20209.5269.5178547.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد رضا زيدان على عوض9956

33.52515.52915.516.5118.559.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد رمضان ماهر رمضان عبد الحليم9957

25241625.581598.568.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد شريف محمد احمد العدل الكنانى9958

22.5229.51410.51078.558.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد عبد السالم محمد فايز عبد السالم محمد9959

28.52918.523.51617115.559.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد عبد الفتاح عبد الفتاح عبد السالم عطاهللا9960

272818.522.515.516.5111.559إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد عثمان على على احمد9961

182316.523.516.518.597.548.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد عماد عبد الفضيل فهمى محمد9962

141712.515.51797648إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد فتحي شعبان السيد السيد9963

1919.515211817.592.559.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد محمود علي السيد حسن9964

18.524.51519.514.5169257.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمد وحيد احمد على ابراهيم القديم9965

323017.5261915124.568إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمود انور صالح عبد السالم محمود9966

30.529192819.517.512647إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمود رضا عبد اللطيف محمود عبد الغفار9967

161892012.51075.568إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمود محمد ابو الوفا عرفات ابو الوفا9968

33271827.519.52012578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061محمود محمد محمود عبد اللطيف احمد9969

30.53020231917122.569إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مصطفى ابراهيم حمزه محمد المهدى9970

35.5292024.519.519128.588.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مهند عبد الرازق محمد السعيد المهدى9971

33301827201912878.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061يحيى السيد محمود شفيق9972

17.52717161317.590.578إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061يوسف كمال حارس كمال احمد9973

21.5221618.515.514.593.558.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061يوسف محمد عبد الستار عبد العظيم محمد9974

3426.517.52516.515119.568.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061اسراء السيد على المتولى العشماوى9975

29.525.51925.518.512.511868.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061اسراء السيد محمد نعمان عثمان9976

33281925.519.51512568.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061اسراء سعد محمد مصطفى مصطفى9977

32.52918.525.51815.5123.578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061اسماء ابراهيم شبيب ابراهيم شبيب9978

313019.52816.51712578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061اسماء عبد اللطيف السيد عبد الجليل الشربيني9979

302918.5271917123.559إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061االء ايمن رمضان محمد محمود9980

34.529.5202815.518127.579إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061امل عبد اللطيف رمضان رمضان حسنين9981
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6.519.514.5255.516.57178إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ايمان رزق الدسوقي عبد الموجود السعيد9982

312819.526.51618.512189إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061حبيبه احمد حسن محمد علي موسى9983

2830202816.519122.589إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061حنين عاطف احمد محمد احمد عبد هللا9984

32.5292027.5181612788.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061حنين محمد عبد الرازق عبد هللا9985

37.530202819.518.513589إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061خلود حمدى رمضان محمد محمود9986

3429202719.519129.589إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061دعاء احمد محمد السيد شبيب9987

2525.518261119105.587.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061دنيا العدل احمد العدل احمد9988

272819.526.515.518.5116.589إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ذكيه احمد السيد حسن ابراهيم الكنانى9989

35.529.52028171813069إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061رحاب احمد يونس عبد الهادى عبد الحافظ9990

32.53020251719124.588.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061رحمه احمد رشاد العدل9991

27.529.52026.51715.5120.569إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061رحمه محمد رمضان يونس صالح9992

ه عبد العال الشناوى9993 26.52920261618.5117.589.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061رنا محمود عبد االل

24.52919.521101810457.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ريهام احمد ابو الفتوح عبد الفتاح عبد الحافظ9994

24.52819.52692010789إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ريهام هاشم عبد الفتاح محمود محمد9995

ة عبد العال9996 3128202716.519.5122.579إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061سارة السيد عبد االل

25.529.52026.515.52011778إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ساره ابراهيم على السعيد حسن9997

ى السعيد احمد9998 28.529.52026.514.518.511968إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ساره رضا محمد الوردان

2016.513.5111837969إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ساره محمد السيد ابو المعاطى ابو الوفا9999

29.527.519.5211716.5114.568.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061سميره السعيد توفيق عبد الوهاب شالل10000

31221719161510588.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061سميره عالءالدين رزق علي عبد العاطى10001

38.528202616.51812988.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شروق السعيد محمد السعيد المهدي10002

3626.52026.51618.512588.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد السيد محمد عبد الفتاح عبد المقصود10003

37.522.5202416.519120.588.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد ايمن حسن عثمان محمد10004

32.524.51923.511.51911188.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد حسن محمد عبد الهادى عبد الغفار10005

20.51217.520.5101780.586.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد عادل نصر سند على10006

37.524.518.523.51418.511888.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد فضل عثمان ابوزيد محمد10007

27.5151299.5157375إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد محمد حسن الشبراوى محمد10008

36.526.51823151811988إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد محمد عبد الفتاح عوض على10009

33.5251820.516.518.5113.587.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد محمد عبد النبى محمد عيد10010

33.525.518.521.516.518.5115.587إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد محمد محمد عبد هللا عيد رزق10011

3425.518.524192012177.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد محمد هشام السيد شاهين10012

2919.51620.514.516.599.577إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شهد منصور ابوسليمان حامد احمد10013

34.520.516.523.5161911178إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061شيماء احمد السيد علي ابراهيم10014

31191821.51518.5104.577.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061صفاء مجدى عبد السالم عبد العال على10015

32.521.51521.51519105.587إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061صفاء محمد عبد السالم ابو المعاطي ابو الوفا10016

27.518.5141612.51988.587إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ضحى حمدى رزق عبد الموجود السعيد10017

282315241518.510587إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبير محمود السيد احمد المتولي10018

37281829.52020132.578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061عبير ياسر حسانين عثمان علي10019

35.524.51516161910767.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061فاطمة جمال علي محمد احمد عبد هللا10020

3628.520291819131.579إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061قمر السيد فايد محمد فايد10021

36.527.518.527.5191912978إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مايا السيد عبد اللطيف محمد المهدى10022

382719.52919.51913378.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مروه محمود عبد الرازق ابراهيم احمد10023

35.52413251419111.578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مريم السيد عبد الغنى الجميلى احمد10024

21.558.513.512.5146168إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مريم خالد السعيد بدران شالل10025

36.527.515.52715.515.512268إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مريم خالد فضل ابو المعاطى حسن10026

33151319.51615.596.568.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061منار ايمن عبد الرازق مصباح سند10027

37.527.518.52518.518.512778إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061منار عبد السالم احمد محمد السيد10028

3525.513.52314.519111.578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061منار فضل السيد الجميلى شعبان10029
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34.5231527.5141911479إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061منار محمد سعد مصطفى ابوزيد10030

17.5991413.5146366.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061منة خالد احمد احمد حامد10031

34.523.51617.515.52010778.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061منه خالد ابراهيم محمد حسن10032

38.529203019.51913779إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061منه محمود محمد المهدي زيدان10033

86.55121313.544.556.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مي احمد نصر عبد الحميد حسانين10034

32.5241015.51418.59678.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061مى على عثمان احمد عبد هللا10035

33.5171514.515.51895.578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ميادة السيد الحسيني الشبراوي محمد10036

2916.51216.515.51689.577إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ناريمان احمد احمد الطنطاوى خضر10037

24.517.59.517.512188168إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ناريمان نصر محمد فهمى  شفيق10038

2614.51423.514.514.592.578إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نانسي ابراهيم وحيد محمد محمد10039

2114.59.5199177377.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ناهد رزق سالمه محمود محمد10040

35.525.51827171812377إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ندا ابراهيم ابراهيم خليفه حسن10041

35281725161812177إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ندا السيد علي السيد محمد10042

372815.52517.51812387.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ندا سالمه عبد هللا سالمه محمد10043

32.522.514.523.515.514.5108.578إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نداء مصطفي السعيد علي السيد10044

23.5181125.59.51887.588إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ندى احمد السيد الطنطاوى خضر10045

36.527.516.5261616.5122.577.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061ندى علي محمد عبد الوهاب على10046

3627.51526.511.520116.578.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نسمه السيد عثمان احمد عبد هللا10047

25.51510.519.5819.578.577.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نسمه طه الدسوقى عبد الموجود السعيد10048

ى السعيد10049 36.526.514.524.5161911887إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نورهان السعيد محمد الوردان

29251424.51418.5106.587.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نورهان محمد احمد علي ابراهيم10050

3121.51122.51216987.57.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نورهان محمد السعيد احمد محمد10051

18.513.57.521.55.51766.57.57.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061نورهان هانى محمود رمضان محمد10052

34.51911.5231116997.56.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061هاجر السيد احمد عبده طه10053

31.525.5112313181047.57.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061هدى الهادى احمد على على10054

000000000إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061هند محمد صالح بن حسن بن رجب10055

1515719.56.516637.56إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061والء وهدان محمد السيد شبيب10056

33151220.51019.590.576.5إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061يمنى ابراهيم مجدى عبد الفتاح عارف10057

38281426.51519.5121.587إدارة غرب المنصورة  001النسيميه ع م  0061يمنى احمد محمد السيد حسن10058

24.517.51518818.5836.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابراهيم احمد طه ابراهيم طه10059

35282029191813188.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابراهيم المهدى احمد على السروي10060

34.529.51726.51618.5123.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابراهيم انور ابراهيم ابراهيم على10061

67.559.5715.5353.54إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابراهيم شعبان محمود محمد عوض10062

29.5191622.59.51396.577إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابراهيم محمد ابراهيم احمد ابراهيم خشبه10063

35.528182717.51612688.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابراهيم محمد ابراهيم محمد حسانين كشك10064

18.523.514.522.5814.5875.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابراهيم محمد على انور ابراهيم10065

3.518.51213.511.518595.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ابو المعاطى الشربينى ابو المعاطى الشربينى10066

3322.516.52415.519.5111.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد السيد عطيه احمد محمد10067

3524.516.52617181195.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد حسام الدين الشربينى احمد محمد10068

3120.51517.51018.59467.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد حماده العدل احمد محمد10069

27.51915.517.57.517874.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد صالح اسماعيل محمد على10070

131510111.51750.565إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد عارف نصير عارف االمام10071

5.512610.54.51638.555إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد عبد الرحمن احمد محمد المأمون10072

16.513.51113.55.517604.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد عمرو عثمان فتحى محمد10073

3429.516.52815.518.5123.55.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد عيد محمد مسعدعلى10074

5122010.5104.55إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد محمد احمد محمود محمدعطيه10075

3326172211.518109.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد محمد رمضان عيد احمد10076

262315.520101894.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد محمد رمضان محمد محمد10077
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35.524.51828.51818124.578.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد محمد عبد الستار على قنديل10078

36.52919292015133.575.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد محمد عوض احمد السيد10079

3227.516.524.514.514.511563إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد محمد مجاهد محمد مجاهد10080

3529172617151247.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد محمد محمد نجيب عبد المعطى محمد10081

3327172517.514119.554إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد منصور محمود محمد احمد10082

322815.524.5171411773إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062احمد هانى جمعه المندوه الجميلى10083

32.524.516241414.51117.53إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسامه محمد مصباح محمد احمد10084

5.520.5917.5516.557.56.52.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسالم عزالرجال فوزى عزالرجال10085

33.526.5172617.518120.573.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسالم محمد الغندور ابراهيم الغندور10086

202.560.56.51171إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسالم محمد فخرى سعد عطا10087

5.55.56736272.51إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اشرف مصطفى سمير توفيق احمد10088

17.5207.5188.513.571.56.51.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062السيد محمد عثمان محمد الشناوى10089

15148.59.59.51256.56.51.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062السيد محمد عطيه عوض حسن10090

14.515998.5105632إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062الفضلى احمد سعد عبد الحميد احمد10091

14.5139.573.58.547.55.52إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062الهادى سعيد فوزى السيد محمود10092

17.521.51111.571068.561.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062تامر رضا عطا على حسن10093

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062حسن احمد على كامل محمد10094

33.52915.527151812062.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062حسن انور ادم حسن محمد10095

2020816.5711.571.552إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062حماده حمدى يوسف السيد يوسف10096

1122.51418.56.51572.552.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062حماده رمضان االمام رمضان االمام10097

16.5201516912.576.552.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062حمدى خلف حلمى خلف محمود10098

32.526132712.517.511164إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد احمد محمد عطيه محمد10099

23.5221023.510.516.589.564إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد اشرف رمضان ابو المعاطى10100

18.5611231418.572.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد الساداتى اسحاق حسن محمد10101

3326.516.526.515.519.511886إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد السيد عبد العزيز السيد المتولى10102

183.511.521.511.513.56666إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد بشرى احمد عبد الرحيم10103

245.51223.510167575.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد رمضان احمد عبد الحميد10104

1947.5196.5125635.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد سعد زغلول مجاهد حامد10105

3071222.5101781.564.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خالد عادل عبد البارى القناوى غازى10106

2011.513.52310.515.578.565.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062رضوان محمود رمضان البسطويسى10107

19129.521101571.574.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062رمضان ابراهيم عبد المحسن المتولى10108

30221628.51817114.575.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062رمضان احمد بدير الشناوى رضوان10109

33.527.517.529.518.517.5126.565.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062رمضان محمود محمد حسن عبد العزيز10110

29.52315.526.514.518.510955إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سعد محمد سعد المتولى خالد10111

352715.528.515.518.5121.576إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سيف عماد محمد على المتولى10112

31.524.5142711.519108.555إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سيف محمد رمضان عبد الحميد ابو الحسن10113

2623.5122412.518.59855.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شعبان عطيه شعبان عطيه سليمان10114

211212207167245إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062صبح عماد صبح عبد الحليم صبح10115

352815.53018.51912786إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عادل صالح السيد حافظ المتولي10116

9.53.5711.555.536.542إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عبد الحميد رمضان عبد الحميد حسن عبد الكريم10117

37.512203.57.54654إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عبد العزيز فتحى ابراهيم احمد السيد10118

2920.514.524.51418.5102.565.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عبد هللا محمد عبد هللا عبد المعطى10119

7815.5221615.568.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عبد هللا محمد عبد هللا محمد حسانين10120

23.510.515.524162089.552.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عبد المنعم احمد عبد المنعم عطيه محمد10121

13.59.5162317207972.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عثمان سعيد عثمان عيد حسن10122

32.52718.528.519.517.512653إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عز رضوان رضوان على حسن10123

25.5171427.512.51996.552.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062على رضا محمود على المليجى10124

25181426.513.5169754إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062على عطيه على المتولى عوض10125
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352819.52819.51513064إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062على عماد على شحاتة على10126

14.5139.516612.55952.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عمر عبد الغنى سابت عبد الغنى حسن10127

28.524.51525.514.518.510853.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عمرو حماده ممتاز جمعه ابراهيم10128

94.511.513611.54461إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062عيد نصر محمد احمد محمد10129

101015711.53351إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فارس ايمن الشبراوى عبد السالم فاضل10130

292719301918.512463.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فارس محمد الدسوقى شحاتة السيد10131

171418.52618.516.59467.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فرج عبد الباسط المفتى محمد موسى10132

35.528.5202919.520132.559إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062كريم عصام محمد امين مصطفى10133

21.52182718.5158755.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062كريم محمد احمد محمد ابراهيم10134

29.52818.526.519.52012266إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مجدى محمود احمد محمود محمد عوض10135

33.5281928.5202012966إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد احمد على يوسف على10136

32.524.518.52519.518.512075.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد احمد محمد عبد المجيد العدل10137

191010.511.55.515.556.553.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد احمد محمد عبد الهادى عبد الهادى10138

13712158.513.555.563إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد السيد عطيه احمد محمد10139

448.512.52.511.531.551إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد السيد محمود السيد ابو العنين10140

34.527.517.52918.519.512768إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد السيد يوسف السيد10141

9.515.5812.517.546.542إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد العربى عبد الستار عبد العزيز عطوه10142

0102.50.510451.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد ثروت عبد الفتاح ظريف محمد10143

3324.517291519.5118.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد جالل السيد مختار السيد10144

3427.517.529.518.515.512768.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد جمال محمد محمد على10145

26.523.59.5247.5169168إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد حماده شعبان عبد الحميد الجميلي10146

21209.525.5714.58357إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد رضا على فهيم السيد10147

2020923.56.514.57955.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد شوقى عبد الخالق محمد السيد10148

32.526.5152610.518.5110.566إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد صالح عبد السميع الصديق حبيب10149

3227.516.5261318.511576.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد عادل رمضان الشربينى احمد10150

2016920.56.515.5726.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد عادل محمد عبد الرحيم عبد المجيد10151

3227202917.520125.588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد عادل مصطفى عبد الهادى عطيه10152

27.521.515.525.511201017.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد عاطف عبد الحافظ رمضان حسن10153

35.52820281520126.588إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد عصام الشربينى احمد محمد10154

25.5157164.518.56865.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد عصام عبد ربه محمد على10155

322818.5271519.5120.57.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد على رمضان محمد على رشل10156

35.529.5202919.520133.588إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد فريد شوقى الشربينى ابو المعاطى10157

29.523.51928.512.519.51136.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد محمود رمضان المتولى احمد10158

26.523.514.523.58.519.596.56.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد مصطفى مظلوم عبد اللطيف10159

201911.525.52.51678.563.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد منصور السعيد احمد10160

20219.5264.5168154إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد نايف فيصل مصطفى على10161

33.52515231318.5109.566إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد وائل احمد محمد الخميسى10162

35.528203016.5191307.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمد وائل محمد محمود صالح10163

31.51914.522.51319.5100.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمود اشرف صابر المهدى السيد10164

28.519.51527.51315103.567إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمود شريف محمود محمد الوصيف10165

26.520.51728.511.518.510466.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمود فهد فيصل مصطفى على الصياد10166

3125172414.520111.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062محمود محمد ماهر السيد االمام10167

34.523.51924.51619.5117.56.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مسعود محمد محمد محمد العدل10168

34.52117.526.514.51611467.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مصطفى صالح مصطفى المأمون ابو النجا10169

3122.514.523101910166.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مصطفى محمود العدل احمد محمد حسن10170

1310920.561958.54.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062منصور محمود منصور جاد على10171

3624.517261620119.577.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ناجى عادل محمد محمد عبد الرحيم10172

206.51021.54.519.562.57.55إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نشات هانى جمال الشربينى ابو المعاطى10173
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34.52619.52714.520121.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نصر عيد محمد احمد محمد10174

3322.518.52714.519.5115.598.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062وائل بالل ابراهيم احمد القناوى10175

26.510.5162412198955.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062وحيد رمضان محمود على10176

3115.514.524.511.5209766.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062وليد السيد محمد احمد سليمان10177

3018.519.5241218.510477.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062وليد سعيد شحاته المهدى عطيه10178

35.526.51926.515.518.51237.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062وليد محمد وحيد الدين محمدعلى10179

3424.519.52315.519116.57.55.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062يوسف ايمن حمزه محمد على ابراهيم10180

33.52920281819128.56.57.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062يوسف صالح محمد احمد عبده10181

36.529.52029.52020135.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062يوسف محمد حمدى محمد احمد10182

31251825.517.512.51175.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062يوسف محمود العدل صالح العدل10183

3123.5192511.516.51107.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسراء ابراهيم السيد محمد السيد10184

3224.5192617.516.511987.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسراء اسامه احمد ابراهيم محمد10185

29.52317.52612.517108.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسراء الشحات ابو الفضل الشحات10186

31.52519301720122.588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسماء خيرى احمد عبد الوهاب حسانين10187

352219.52411.5191127.56إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسماء سليمان فرج محمد الجميلى10188

36.527.519281619.51277.56إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسماء ممدوح محمد عبده امبابى10189

36.525.5192911201217.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اسماء وائل محمد توفيق اسماعيل10190

25.52216.5239209686إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062افنان اشرف سعد على سليمان10191

31.527.5183017.520124.57.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062امال محمد جمعه محمد السيد10192

352720301919.513189إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062امل على احمد على ابراهيم10193

37.5292029.518.519.5134.58.59إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062امل محمد عبد النبى محمد مقبل10194

2925.51726.510.517.5108.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اميره حسين محمد محمد المهدى10195

7.512.517246.51367.57.56إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اميره محمد احمد صادق عبد العال10196

34.52920301919.5132.588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اميره محمد زكريا رفعت عبد المجيد10197

32242029172012288.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062اميره محمد عبد الفتاح محمد ابراهيم10198

201511.521.57177572إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايمان اسماعيل محمد عبد المجيد على10199

157.510.516.5416.553.564.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايمان محمود ماهر محمد موسى10200

15.58.51015213.55163إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايه احمد محمود فهيم حسين10201

30.527.51724.5816.5107.57.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايه اشرف جمعه امين رمضان10202

2828.518281320115.586.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايه الوصيف عبد هللا البسطويسى الوصيف10203

382917.528.518.517131.588إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايه حماده حسن عبد العزيز موسى10204

17.51810.5913.514.568.56.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايه على عثمان شحاته على10205

34.528.5132516161177.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايه عماد احمد المتولى احمد10206

1921.51020.514.51685.547إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ايه محمد العزب احمد العزب10207

1116.531813.513625.54.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062بسمه رضا جمعه محمد السيد10208

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062تسنيم حمدى محمود محمد عطيه10209

14.518321.512.513.569.56.55إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062جيالن محى الدين محمد المرغنى عثمان10210

4.53.5357112352إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062حنان احمد محمد على المتولى10211

33.52912.5251717.51177.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062حنان حماده الشبراوى عبد الحميد احمد10212

3429162617.517122.588.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خلود عماد عبد العزيز عبد الغفار السيد10213

3328132417.517115.588إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062خلود محمد فواز محمد حسين10214

6.511.54.512.51111.54656إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062دعاء السيد محمد رمضان السيد10215

3729.518.528.51817.5131.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062دعاء صالح احمد المتولى عوض10216

13.513.55.521111364.567إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062دعاء عزت رمضان عبد السميع على10217

16.513.5919.59.516.5688.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062دعاء محمد عبد العزيز السيد المتولى10218

18.5236.520.51316.581.556إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062دنيا هاشم الشحات محمد صبح10219

38301929.51918135.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062روان مصطفى ادم حسن محمد10220

1217.5317.510.512.560.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062زينب احمد محمد احمد ابو خلف10221
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82.52.56.56.56.5264.55إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062زينب اشرف شحاته السيد الخميسى10222

1218.53.514795555إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062زينب سالمه حسن سالمه ابو النصر10223

22.5248.517.511.5128456إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062زينب عطيه داود عطيه محمد10224

26271823.51820112.578إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062زينب وليد محمد ابراهيم حسانين10225

29.5281724.517.520116.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سعاد حموده داود عطيه محمد10226

23221620.5151996.556.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سعديه على محمود على المليجى10227

3128.519.520152011457إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سما ابراهيم احمد محمد االمام10228

332815.518.515.520110.567إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سميحه رضا عبد المحسن المتولى10229

29.5261519.5132010366إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سناء محمد المتولى على محمد10230

0.514.55.511.58.50.540.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سهام اكرم محمود مصطفى على10231

14.519.510.510.58.52063.58.56إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062سهر االمام على ابرهيم على10232

52110.59.5815.55466إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شاديه حسن عبد المنعم حسن10233

2422.514.52111.51893.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شروق شبكت ادم حسن محمد10234

292717.5251719115.58.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شروق عصام راتب اسماعيل راتب10235

302816.5261820118.58.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد السيد خفاجى السيد محمد10236

302615.523.514.520109.558إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد السيد عبد الحى احمد عبد هللا10237

3029192416.520118.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد حمدينو بحبح مرتضى يوسف10238

31261626162011558إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد خالد الدمرداش محمد علي10239

2827.51624.5172011368إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد عبد العزيز عباس صابر محمد10240

2726172414.520108.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد عماد الشحات السيد الباز10241

23.521.516.521.510.52093.545.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد محمد الشحات محمد صبح10242

25.526.51623.51319.5104.567إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد محمد حسن عبد العزيز ابراهيم10243

1424.51320.512188466.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهد محمد حموده سعد10244

8.521.5111910.51670.555إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شهيناز محمد محمد عبد الغنى10245

000000000إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062شيماء السيد فاروق عيد معوض10246

18.5231724111993.57.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062غاده عبد الرازق مسعود السيد محمد10247

3529.519.52819181315.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فاطمه احمد شعبان محمد البسيونى10248

19.523.51727.515.519.51038.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فاطمه السيد عطيه احمد محمد10249

8.562.512.5310.532.576إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فاطمه عادل الشحات السيد الباز10250

29.524.51727.516.5201158.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فاطمه عبد الفتاح احمد محمود10251

2320.515.523.5151797.58.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فاطمه فوزى احمد فوزى احمد10252

3527.518.527.51818126.569.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062فاطمه وليد عبد الحكم على حجازى10253

22.523.515251317.5998.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062كريمه عبد الكريم احمد فوزى احمد10254

32.52615281417115.58.59إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062لمياء عبد الرحمن محمد مصطفى10255

372818281819.51298.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ليلى حماده طاهر سند على10256

27.52215.527.51417106.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مريم حمدى يحيى احمد اسماعيل10257

33.52817.529162012479إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مريم عبد العاطى ابراهيم عبد العاطى ابراهيم10258

32.52818.52918.520126.58.59إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مريم محمود على محمود على خطاب10259

312517.52918.5171217.59إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ملك ابراهيم على سالمه على10260

35.529.5183020201337.59إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ملك عبد المجيد عبد السالم عبد المجيد السعيد10261

32.521.51827161911559إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062منة هللا ياسر رياض راشد على10262

3628.517.5302019.51327.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062منه محمد عبد الغفار السيد زايد10263

282716.5291719117.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062منى حمدى عبد الفتاح محمد حسن10264

352818.528.517.520127.57.510إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مى احمد محمود عبد العزيز عوض10265

332415.528.51419115610إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مى الشبراوى محمد الشبراوى محمد10266

30.52512.525.51320106.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062مياده ابراهيم رمضان عبد الهادى10267

33291526171912078.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نجالء ايمن شعبان فهيم السيد10268

139.510.520915624.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندا عالء راتب اسماعيل راتب10269
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332713.52612.5201125.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندا محمد الخضر السيد على10270

22.5201425.510.519.592.557.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندا محمد عبد الفتاح ظريف محمد10271

23.520.514.525.5919.59357إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندى حماده ابراهيم الهوارى البيومى10272

18.525.514.5251016.593.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندى سليمان فرج محمد الجميلى10273

24.523.51325.512.520995.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندى طلبه السيد عبد اللطيف طلبه10274

25.519.5132513.519.596.567.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندى عادل ابو حالوه مرتضى يوسف10275

2623132512.519.599.568.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ندى وليد عبد الغفار عبد الكريم الطنطاوى10276

25.517.51225.512.519.59357.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نسمه عصام فاروق محمد على10277

2318.512.525.5112090.55.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نعمه حسام الدين احمد المتولى10278

3127.51325.5132011077.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نهال عادل على داود علي10279

2125.512.524.515.5209978.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورا جمال صبرى محمد عيسى10280

33.528.518.527.518.520126.579إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورا عواد السيد مختار السيد10281

2215.510.5268188258إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورا محسن ابراهيم على محمد10282

26.5271325.513.520105.578.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نوران عوض عزت المتولى احمد10283

16811.525.59.51470.555.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورهان اشرف احمد عبد المعطى عبد هللا10284

16.516.51216.51018.571.566.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورهان خيرى منصور جاد على10285

1722.59.522.510.5138257إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورهان رمضان السيد عبد الفتاح10286

14.514.59.519.5711.56557إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورهان محمد خضر احمد محمد10287

1518.5922.57.519.572.56.56.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062نورهان محمود السيد حسن سمره10288

32261622.51317.5109.58.58إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هاجر انور ابراهيم ابراهيم على10289

2111.59198.517.5697.57إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هاجر بليغ حمدى عبد الحميد حسانين10290

0121217905057إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هانم احمد رزق احمد10291

31.525.515.5221518.5109.578.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هانم محمد الشحات العدل حسن10292

3327.515.52317.520116.579.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هبه اشرف محمد ابراهيم زايد10293

34.52817.525.51720122.57.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هبه السيد نصر عوض احمد10294

33.52717.523.515.5201177.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هدى احمد محمد رمضان السيد10295

3123.5151513.520987.58.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هدى احمد محمد محمد احمد زيد10296

34.5291829.520201318.510إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هدى اشرف جمال على10297

15.519.510.520101375.588إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هدى ياسر محمد االمين محمد10298

2120.51222.59.51885.58.59إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هدير بدوى السيد بدوى السيد10299

34.52816.526.51819.5123.58.59.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هناء محمد عبد المحسن الحسينى عبد هللا10300

302616.523.5121710868إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هند انور على انور ابراهيم10301

3827.518.528181913079.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062هند هانى الحسينى ابو الفتوح صالح10302

30.52716241320110.558.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062وداد وائل السعيد السيد محمد خضر10303

25.521.514.5218.5189157.5إدارة غرب المنصورة  001ميت محمود ع  0062ياسمين محمد أحمد محمود محمد10304

14.52724.56.512.554.568ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064احالم عادل عبد العظيم متولى10305

3929.519301918.5136.569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اروى عبد الهادى جاب الـله عبد الهادى10306

29.52115.5281718.511159.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اروى محمد محمود عمران وادي10307

3322.51826.51619.5116710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اريج سامى محمود عبد الجليل السيد10308

37.52618.52519.518.5126.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء ابراهيم احمد محمود احمد10309

2923.51525.51619109610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء احمد محمود سليمان10310

27.5271526.5171911369ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء اشرف عبد اللطيف محمد ابو المعاطي10311

282815.52617.518.511578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء ايمن عبد العليم عبد المجيد الطنطاوي10312

24.519.51529171910569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء جمال السيد على هبه10313

16.518.51327.591884.5310ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء عطيه احمد الحسينى عيد10314

000000000ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء محمد السيد احمد ابو السعد10315

2818.514.52510.517.596.539ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء محمد المرسى عبد اللطيف10316

35.525.51726.51719.5121.5610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء هشام عبد الفتاح عبد الوهاب حموده10317
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3829.5193018.51913578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء هشام محمد ماهر محمد المرسى10318

3022.51828.51719.5116410ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسراء وليد السيد على السعيد10319

32261828.517.519122610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسماء احمد فرج محمد محمد10320

36.52919.5292019134610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسماء اسامه احمد محيى مصطفى10321

32.527.518.53019.52012859.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسماء اسامه السيد محمد عبد اللطيف10322

35.528.51729191912959.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسماء اسالم محمد امين مرسي10323

3527.517.52818.520126.559.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسماء ذكى حامد حامد10324

36.52618.53018.520129.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسماء عادل عبد المعطي السباعى شحاته10325

352816.5291920127.547ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اسيا سامح عبد الخالق السيد الشناوي10326

2116.512.522.514.5148759.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اشواق محمد السيد احمد ابو السعد10327

008.513.5903156ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اصاله هيثم مرسى كمال مرسى حسن10328

3427.5182818.516.512648.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء ابراهيم شعبان احمد محمد10329

362918.529.51817.513169ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء احمد محمود احمد السيد10330

34.52918251816.5124.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء اشرف محمد لطفى السيد على موافى10331

37292027.51819131.567.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء ايه هللا ابراهيم احمد نخله10332

342714.517.510.518.5103.545ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء رضا الموجى ابو الفتوح على10333

35.527.52023.51918125.567ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء سامي السيد عطيه الـله10334

19.52616128.5188258ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء صالح عبد الفتاح عبد الهادى ابراهيم10335

37.529.519271817.5131510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء عمرو ابراهيم محمد العجرودى10336

37.529.518.5281818131.549.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء محمد احمد انور احمد10337

34.52818.528181612769ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء محمد عبد الشافى معاطى10338

35281928181812859.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء محمد فاروق فؤاد علي10339

000000000ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064االء ممدوح غريب على عطيه10340

000000000ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064السعيده بكر محمد ابراهيم الغرباوى10341

322818.527.51916.512569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064الشيماء محمد ابراهيم عبد المجيد عوض10342

36271928.518.516.512958.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امال خالد مصطفى زكى ابراهيم10343

26.524.5182617.516112.548ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امانى عالء محمد الشحات انور محمد10344

3228192615.516.5120.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امانى ياسر محمد منصور محمد الجوهري10345

27.519.513.5219.5169168.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امل عبد الرحمن حسين حسن سماحه10346

36281728.517.51712778.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امل محمد عبد السالم محمد المرشدي10347

28.52618.52318.514.5114.569ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امل محمود العراقى على طه10348

2821.51427.56.51697.547ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امنية ياسر الحسينى عبد الحافظ10349

فى عبد الحميد نجا السمنودي10350 37271829.518.52013059.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امنيه محمد االل

302417.527.5111911079ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064امنيه محمد رمضان السيد محمد10351

32.52618.5281219.511779.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اميره ايمن السيد صالح محمد علي10352

3728.519281919.5131.558.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064اميره وائل امير رضوان محمد السقعان10353

22.513.51223.5413.575.552ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064انجى سامح نسيم سليمان10354

363017.52718.52012956.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايات نبيل الغريب عبد المؤمن مصطفى10355

20.57.58.515216.553.54.53.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان احمد احمد ابراهيم عوض10356

222116.524.55.515.589.554ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان اسامه حامد حامد النجار10357

22241620.5517.587.553ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان السيد عبد العزيز السيد احمد10358

34.52718.525.51416119.565.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان ايمن شعبان علي العدل10359

31.52818.5249.517111.565.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان عبد الناصر السعيد عيد محمد شرف الدين10360

3124.51928.51417.511785ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان عماد عبد الحميد ابراهيم ابراهيم10361

3024.5192813.519.511585ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان نصر الدين فاروق ذكى محمد10362

34.525.519.528.51319.512187.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايمان هانى صالح ابو المعاطى10363

352918.529.517.519.5129.577ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايه طلعت محمد سالم محمد10364

3225.518.5261018.511277.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايه عطا عبد الجواد السعيد الطنطاوي10365
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31.525.51727151911687.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايه عيد محمد ذكى القناوى10366

3528202818.517.5129.566ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايه مجدى محمد حسين عبد الـله10367

272616206.519.595.555ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايه نجاح عبد القادر محمد موسى10368

362818.527.5122012277ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايه وليد العجمى عبدة سعيد10369

352819.5271320122.574.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ايه وليد حمدى فهمى سالمه10370

32.525.518.52917.517.512375.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله الحسينى فتحى مصطفي حسن10371

29281828.517.516.512176.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله السيد عبد الرحمن توفيق10372

242219.52014.51610072.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله المتولى سعد محمد عطيه10373

221118.51916.513.58772.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله رضا صالح محمد على10374

33.52118.52915.519.5117.588.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله رضا قاسم عبد الهادي10375

313018.52919.519.512889ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله سليمان رشيدى احمد سليمان خربطلي10376

29.526172515.519.511374.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله سمير محمد حسين دعيه10377

312619.5241820118.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله عثمان عبد الحليم عثمان محمد10378

2722.517.52315.517105.587ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله عالء الدين عبد الجليل عبد الحى العواد10379

18.514.516.5251314.587.572.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله عالء على سليمان البيه10380

332417.5281817.5120.577ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله عمرو حمدى حسام الدين الهاللي10381

25.516.516.529.513.516101.554ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد الشحات مسعد دويدار10382

28.52317.529.51516.5113.572.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد حسين سامى محمد عبد الغنى10383

282618.529.51916.512178.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد حسين عبد الحميد شرف10384

36.53018.5301817.513388ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد رشاد البيومى العدل10385

32.52318301618.5119.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد عبد الحافظ عبد هللا خليل10386

3929.519.5302017.513878.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد عبد العليم حسنى احمد10387

31.52417.530162011975.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد عبد الفتاح احمد محمد سيد10388

3829.519302017136.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد علي القصبي القصبي10389

35.522.518301817.512479ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد فتوح ابراهيم عبد الحميد10390

3628.518.529.52017.5132.577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمد نزار ابراهيم عيسى10391

342618.52719.51712583.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله محمود فيصل عبد الجواد10392

31.529182917.517.512559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله مصطفى عبد الحميد علوانى عبد الـله10393

20211429.5815.592.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمله نعيم محمد محمد اسماعيل10394

28.5301928.511.517.5117.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمه اسامه مصطفي عبد المولي10395

33281929.517.51712759ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمه شعبان حامد محمد اسماعيل10396

35.53019301719.5131.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمه عبد الحميد ابراهيم فوده علي10397

2318172813.51999.569ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسمه محمد عبده عبد المجيد10398

29.52917.5291116.511677.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت السيد محمود السيد حسن10399

25.526.51528.51013105.576ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت ايمن كاميل جبره متري10400

34.52715.5251617.51187.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت حسام الدين محمود عوض القليني10401

25.525.51523.561995.577ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت سعد محمود احمد الشربينى البطل10402

29261622.512.511.51065.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت ماجد سعد واصف بقطر10403

332717.528.51917.512568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت محمد محمود محمد الشوربجى10404

20251627917.59758.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت وليد كمال ابراهيم محمد10405

23.517.51423.513.514.5924.57.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064بسنت ياسر عرفات الشربينى عرفات الشهاوي10406

35.528.51528.51320120.586.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064تسنيم احمد عبد الكريم عبد الودود شوربه10407

3026.515.527.58.516.510847ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064تسنيم اسماعيل محمد اسماعيل محمد10408

31.52414276.519.51034.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064تسنيم عادل مرزوق عبد اللطيف رجب10409

33.526.514.5271717118.54.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064تسنيم عبد هللا عادل السعيد الخولي10410

21.51711.524615805.57ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064تسنيم محمد سليمان حقى مصطفي10411

292716.526.51919.511868.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنا محمد ابراهيم عبد السالم عنان10412

37.527.518.5292020132.5810ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنا محمد حسن سعد رضوان10413
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21.524.511.524.510.513.592.576.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنة هللا محمود متولى كمال المتولي10414

3219.5142913.52010849.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنة وليد عمر عبد الفتاح ابو ديب10415

29.520.51324.51819105.547.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنه احمد السيد اسماعيل10416

28.523.5627617.5915.57ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنه حسين السعيد حسين ابو المجد10417

33.523.54.52642091.569ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنه حمدى عبد الغنى فايد تقى الدين10418

3019.56.526.511.520946.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنه عماد محمد كرم عبد اللطيف محمد10419

2922.58281720104.549ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنى السيد يحيي سند على10420

35.527.514.526.519.520123.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنى ايهاب حلمى رزق الباز10421

34.526.511.5271720116.55.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنى محمد ابراهيم محمد االبيض10422

38281928.51820131.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنى محمد السيد احمد محمد10423

30.527.519.5241719118.55.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنى محمود السيد عبد العال شبير10424

3127.51325.512.520109.5510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جنى وليد السيد محمد درويش10425

332716.529.516201226.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جهاد احمد محمد حلمى يونس10426

3221.51127.5151510787ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064جومانه مايكل اميل ميخائيل رزق10427

31.52213.528.512.5201084.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حبيبة السيد حافظ حسين10428

29.5181328.5141910359.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حبيبه احمد كامل عبد الرحمن عيسي10429

3216.57.52810.52094.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حال محمد محمد عبد الفتاح حسونة10430

3728132916201238.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حنان احمد محمد ابراهيم محمد10431

17.513.52.5283.520656.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حنين ايمن على عسل السيد10432

3518629.57.519.5964.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حنين حسام احمد مهران حسانين10433

3526132917.519.5120.57.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حنين طارق محمد حسن محمود10434

39291929.52020136.569ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حنين عادل يسن عبد الـله زيتون10435

33.5281227.59.519.5110.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حنين محمد احمد الدسوقى على10436

37.5291929.518.518133.59.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064حنين هانى محمد اسماعيل شحاته10437

31.52616.52617171177.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064خلود ابراهيم عباس العوضي عبد الحميد10438

17.520132213.5158679ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064خلود ابراهيم محمد نعيم الحديدى10439

1079.513.5219424.57.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064خلود االمام محمد االمام رضوان10440

232612.526.514.518102.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064خلود مسعد عبده العدل السيد البلقيني10441

يا اشرف محمد على النجار10442 2926.513.52814.520111.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دال

يا محمد فتحى عطوة عبد الحليم10443 27.5271324.513181055.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دال

2229.51426.514.518106.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دعاء عماد حمدى بهجت10444

32.52916.525.51920122.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دنيا احمد صالح محمد العجيلى10445

22.5141123.57.51878.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دنيا تامر محمد محمد علي ابو العز10446

26.5261628.510181077.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دنيا محمد فتحى السيد محمد10447

211517249.52086.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دينا السيد محمد السيد توفيق10448

3625.517.52719.520125.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دينا عطيه اسماعيل المغازى10449

8133.517.5117436.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دينا محمد السيد الكالوى10450

3429.519.527.519.51913089.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دينا محمد عاصم حسانين السيد10451

28.5910.586.517.562.565.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064دينا هيثم محمد حلمى اسماعيل10452

35.52917.5282017130710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ربى ناصف عبد السالم عبد السالم رزق10453

30.523.5152815.518.5112.599ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحاب مصطفى محمد حسن المتولى المراكبى10454

24.521.5152217.518.5100.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمة حسن عبد السالم سليم محمد10455

35.524.51823.518.51912069ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمة عادل محمد فكرى عبد السالم10456

372918.529.519.515.5133.599ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه اسالم عبد الفتاح عبد الرحمن10457

352918.52717.51912789.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه اشرف محمد السعيد عثمان10458

39.53019.53018.519137.587ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه حسن صابر السيد حسين10459

32.528.5172912.519.5119.587.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه خالد نعيم عطوة عامر10460

311215.529.51117.59987.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه سعيد متولى ابراهيم رمضان10461
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322417.527.517.518.5118.587.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه شريف انور محمد فوزى10462

3524.517281518.5119.587.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه عبد هللا يوسف يسن حسن10463

3519.517.52616.518114.587.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه محمد حسين حسين محمد عبد هللا10464

3381524.517.5189877.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه محمد فوزى حسين شاهين10465

14.59.513.5164.511.55887ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رحمه وليد توبه محمود10466

33.524.514.52312.519.510871ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رزان محمد سعيد عبد الحميد بدور10467

3525162815.519119.599ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رزان محمد عيد رجب البر10468

29.516.516.523.59169577ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رشا مصطفى السيد مصطفى علي10469

35.529172716.51912577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رشا مظهر رفعت توفيق عمر10470

30.5181629.5121810677.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رضوه احمد عبد العظيم جمعة10471

30.518.51629.51519.5109.588ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رضوى خالد عبد الفتاح ابراهيم السيد10472

31.521.516.5291819.5116.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رضوى محمد الباز زهران محمد10473

3024.516.529.51820118.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رضوى محمد فتحى محمد بركات10474

31.52317.529.51719.5118.587.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رقية ابراهيم عبد الرحمن حسن على10475

35.525.51929.51516.5124.589ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رقيه خالد محمد عبد السميع المرسي10476

35.52919.53018.516132.588ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رقيه عالءالدين محمود عبد المتعال10477

29201526.51919109.588.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رقيه مجدى سالمه الغريب10478

3426.516.529.512.517.511978ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رنا احمد فؤاد محمود احمد الغرباوي10479

312513.525.59.519104.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رنا سمير السيد عباس على النجار10480

19.5221724.517.517100.585ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رنا محمد ابراهيم محمد يوسف10481

36.52918.528181913087.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رنيم احمد الشحات احمد الشحات10482

30.52918251615118.587.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رنيم محمد ابراهيم محمد سليمان10483

26.524.51825162011086.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان ابراهيم السيد محمود10484

3028.519.526192012397ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان احمد رشاد احمد ابو العطا10485

29291926.518.518.512296.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان احمد صبري محمد السعيد10486

3529.5192819.51713199ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان احمد محمد عبد العاطى محمد10487

312719.5281819123.598.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان احمد محمود محمود عبد الرحمن10488

36.529192319.519.512787.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان احمد مرعى يحى عثمان10489

36.52920302019.5135.597ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان اسامه اسماعيل مصطفى عبد الحى10490

2022.518.524.59.517.59598.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان ايمن السعيد اسماعيل على عابدين10491

32.5281925.517.518.5122.599ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان حاتم المغاورى على حسب النبى10492

30.5261725.5171811668ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان عبد المنعم كمال على على اسماعيل10493

32291922.518.517.512184.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان عالء احمد فرج هللا10494

29.528192518.51712086ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان عالء السيد محمد على10495

3429.518.52718.517.5127.596ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان محمد سمير احمد رزق10496

31261725.51717.5116.587ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان محمد عبد اللطيف السيد طلبه10497

3229.51927.519.517.5127.598.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان محمد نجيب على محمد زيدان10498

3325.5182418.519.511998.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان نعيم احمد العوضي محمد سلطان10499

33.5281927.5191712798.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روان هانى محمد محمد محمود10500

نا الشربينى الشربينى صديق مصطفي10501 35.52919.529.519.518.513388.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064رودي

3628.519282019131.588.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روضه حامد السيد محمد حامد10502

دا فهمي احمد المرسي الدرس10503 342818.529.516.518126.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064روي

29.5191726.516.518108.588.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ريم ابراهيم سمير عباس حسانين10504

000000000ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ريم عبد الغني ابراهيم عبد الغني10505

38.527203018.51613468.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ريم محمد عبدة عبد العزيز10506

36282030161613089ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ريم هيثم عزالدين صبح10507

3729203018.516.5134.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ريم يوسف امين يسن10508

302817.524.57.518.5107.549ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ريناء محمد بدر الدين الرقوقى10509
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3328.5203018.51913069ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064زينب احمد احمد شفيق عبد النبي10510

291910.526.58199378.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064زينب جمعه يوسف طلبه سرور10511

3427203018.517.5129.558.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سارة محمد احمد محمد عبد القادر10512

3326.520271017116.558ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سارة محمد مسعود عوض اسماعيل10513

35.51717.5279.518106.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساره احمد ذين العابدين السيد10514

3727.5202614.51912579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساره اشرف سالمه عبد الرحمن ابو الخير10515

26161723.5715.589.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساره حسن عبد الاله عبد الحميد10516

302817.524.511.518111.557.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساره عصام الدين محمود السيد المغازى10517

35.52316.528.51419.5117.569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساره محمد نجيب احمد10518

362515.5299.51911579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساره وليد عبد الحميد عوض10519

3727192912.518124.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سامية محمود يحيى خضر يوسف10520

36.52719301418126.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساندى زكريا المرسى لطفى ابو الهدي10521

35.5271928.59.515119.548.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساندى عادل ناشد طوبيا مينا10522

352415.5295.519.510988.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ساندى عبد العزيز حسنى عبد العزيز السيد10523

322415.5248.51910488.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سحر عصام السيداحمد الحديدى10524

28.5221521.512199958ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سعاد على السيد محرم محمد10525

3826.517.528.51619126.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلسبيل حامد عبد الجواد احمد الزر10526

3828202917.519132.588ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلسبيال وليد احمد ماهر عبد الفتاح10527

35.52816.527.51917.5126.589.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى ابراهيم على عوض مصطفي10528

3521.51827.516.518118.588ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى اسامه عبد الستار حسين جمعه10529

39.529202919.518.5137910ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى اكرم ضياء الدين محمد عبده10530

3423.5171811.517.510466.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى حمدى السيد ابراهيم بحبح10531

39.529.5202819.519136.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى عطيه محمد مطاوع10532

3928.51825.56.518.5117.539.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى فتحى عوض عبد اللطيف10533

291813.5185.518.58454.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى محمد بدير حسن10534

38292027201913464.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى محمد كمال مصطفى10535

38.529202818.518.513469.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى محمود سمير امين محمد خير10536

000000000ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمي محمود محمد موسي10537

3122920517.5877.57ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى ناصر رمضان منصور محمد10538

38281928.517.51913177.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى هشام عبد الباسط عبد الـله عبد الباسط10539

39.5282028.517.519.5133.599.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى هشام مرزوق حامد مرزوق10540

2922.582531887.564ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى وائل مصطفى زكى عبد العزيز10541

372319251719.512164.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى ياسر بركات شبانه حسب النبي10542

3725.519.5271719.512669.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلمى ياسر محمد السعيد دويدار10543

37.527.518.5251320121.589ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سلوى مصطفى السيد مصطفى10544

3823.518.523.51320116.549ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سما ابراهيم ابراهيم محمد متولى10545

26.523.52.516.53.51972.573ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سما خالد حسين عبد الحميد سالمه10546

37.52919.529.52019135.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سما سامى محمد القناوى ميرة10547

3427182918.514.5126.5810ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سما مأمون يوسف شعبان10548

33.52920282018.5130.569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سما محمد احمد محمد عبد القادر10549

3527.51528.516.513.5122.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سما وليد محمد احمد حسانين10550

30.5281928.519.515.5125.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سمر ابراهيم السيد عبد المجيد ابراهيم10551

34.53019301819.5131.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سهام ايهاب احمد عبدالـله عبد الرحمن زاهر10552

342917.528.51717.512659ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سهيلة حسين العوضى حسين سليمان10553

38.52920302018.5137.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سهيله ايهاب محمد السيد الدسوقى10554

23.520.51422.59.517.5906.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064سوزان نصر حسن الحسينى ابوزيد10555

332919.524.517.518.5123.56.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شذا حسن على محمد شهاب10556

35.52918.526172012667ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شذى هشام السيد الموافى موسي10557
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2218.511.5271416.59347.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق اشرف عبد السالم فوده10558

38.5291928.519201346.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق حماده عالء الدين شعبان احمد العشماوي10559

29221125132010068ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق سمير عبد العظيم فهمى عبد الباقي10560

31.5211724.513.517107.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق شريف ابراهيم المتولى محمد10561

322412.5211220101.567.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق محمد ابراهيم عواد علي10562

36.52918.5261919.51297.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق محمد السيد محمود ابو الخير الشرقاوي10563

34251926.51917.5123.569ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق محمد امين رشدى اسماعيل10564

36.529192919.52013379.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق معتز عبد الحليم محمد زكي احمد جبر10565

28.527.514.5261416.5110.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شروق نصر حسن الحسينى ابو زيد10566

3427.51825.515.518120.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد ابراهيم احمد ابراهيم محمد10567

2720.513.524.513.5209969ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد احمد رمضان سالم10568

31.523152515.51811068.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد احمد طه عبد العزيز الدرينى10569

383019.5282017.5135.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد احمد على فهمى محمد10570

33.524.51326.51316110.5510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد اسامة عبد العزيز السيد عبيد10571

36.53019.5292017.5135610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد امير رجب متولى موسى10572

35281526.515.51612069.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد ايهاب منصور محمد حسن10573

35.527.518.52718.517.51275.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد تامر محمد طلبة محمد الجندي10574

33.527.518.5271920125.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد حسين حسين محمد حسن10575

3020.515281820111.559.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد رضا عبد المعطى الباز10576

33.529.51928.518.52012959.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد رمضان عبدة رمضان الطنطاوي10577

3322.514.528.513.516.51126.57.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد شريف رجب عبد الصادق10578

3224.516.529.517.51712058.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد طارق عاطف عبد العزيز حامد10579

3929.51729.519.520134.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد مؤمن عبد المنعم عبد المجيد10580

38301927.51920133.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد محسن كمال الدين عبد الغنى محمد10581

35.52613.529.51314.5117.549.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد محمد السيد محمد محمد10582

3524.515.52712.518.5114.57.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد محمد سعد محمد خفاجه10583

101.52.52004.53465.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد محمد صالح احمد بدير10584

35.529.5192914191277.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد محمد فؤاد عبده رجب10585

ا10586 36.5291828.51919.51317.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد محمد محمد حمدان البيومي ابوري

37.526.516.52914.517.51245.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد مصطفى كمال عبد الـله العشري10587

3628152916.517.5124.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد هانى عادل الشربينى حجازى10588

3620.514291717116.565.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد هشام عرفات محمد رزق10589

3228.514.529.5917.5113.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد هيثم محمد احمد رمضان10590

32.52918231520117.558.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد وائل محمد عبد السالم10591

31.524.51420162010668.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شهد وافى شندى احمد10592

21.5157.5187.51769.547.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064شيماء رضا السيد احمد محمد مصطفي10593

2320.57.5177.51875.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064صفاء السيد احمد عبد الحميد جمعه10594

36.529.52028.51820132.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064صفاء طارق محمد المرسي محمد الحضرى10595

33.52914.52414.518115.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ضحى السيد محمد اسماعيل شحاته اسماعيل10596

2112.58219.516.57267ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064عائشه طارق عبد الحفيظ عزالدين10597

21.586173.512.5565.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064عبير احمد منير رزق الجنايني10598

22.5811175.516.56454ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064عال جمال طه عبدة رزق10599

37302029.52019.5136.55.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064عال محمد محمد السيد10600

38.5292029.520201378.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064غدير محمد جبر محمد عسكر10601

33262027.52020126.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاديه احمد السيد راشد العزب10602

31.5231521.518.518109.56.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه احمد عيد سعد حسن10603

342819.5291720127.57.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه الزهراء حاتم حامد السيد محمود10604

32.52612.5251617.51124.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه خالد يوسف موسى ابراهيم10605
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22.518.5111914.519.585.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه فراج السيد ابراهيم10606

28.52619.52719161206.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه محمد ابراهيم ابراهيم جبر جعفر10607

36302028.518.5201337.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه محمد رشاد عبده محمد جويده10608

3226.519.52920201277.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه محمد عبد الهادى احمد محمد10609

311814.52114.518.5995.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه محمد عبد الهادي عبده عبد الهادي10610

3421.517.523.515.517.51126.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فاطمه مصطفى السيد عوض الليسى10611

3526.519.528.519.52012959.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح احمد عبد العزيز عبد الوهاب10612

3828.520302020136.55.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح الشربينى على حسن علي10613

30.5301929.519201285.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح رمضان كومي انجلو كوكو10614

2926.519301920123.569ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح زينهم صالح محمود عبد الحميد10615

3326.51925.519.518123.57.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح سامى محمد ابراهيم الصباغ10616

3729.5202819.5201345.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح عالءالدين فتحى مصطفى10617

36.5302028.520201355.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح محمد احمد محمد عبد الرحيم10618

3626.520271820127.57.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فرح محمد حسن محمد يوسف10619

31.5282028.519201275.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فريدة عزالدين فريد هالل هالل10620

332919.529.519181305.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064فريده رضا عبد هللا محمد محمد10621

26.520.51726.51515.5105.577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064كريمه محمود شوقى محمد علي10622

36292028.519.5181335.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064النا تميم عبد المنعم رمضان10623

36.528.52028.518.5181327.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064لبنى عمرو محمد ابراهيم عدالن10624

34.528.5203019.520132.55.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064لجين ياسر يوسف على يوسف10625

34.5221929.519.520124.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064لورا اسماعيل حامد محمد اسماعيل10626

26.522.519291815.51157.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ليلى صبح محمد فتحى جالل الشناوي10627

2825.5202616.515.51167.57.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ليندا وليد محمد رزق عبد العزيز10628

3129.5202619.5181265.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064لينه محمد محمد محمد مصطفى10629

ا ياسر توفيق بسالى10630 2920.519.526.518.51311478ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مادون

29.5282021.515151147.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مارتينا ايهاب انطنيوس رياض10631

29.5292026.517.512.5122.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مارتينا مكرم رسمى غبلاير حنين10632

3624182817.513.5123.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مارى سمير جرجس تكال سالمه10633

31.525.5192817.511121.57.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مارى مكرم رسمى غبلاير حنين10634

31.527.51925.513.5121177.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مارينا محب شحاته عبد المالك عوض10635

3027.519251516116.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مايا شريف السيد مدكور ابو العطا10636

34.52920281720128.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مرفت اكرم سعد محمد مصطفى المالح10637

33.52620281720124.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مروة رمضان شحاتة محمد عبد العزيز10638

29.52218.525.51718112.558ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم ابراهيم اسماعيل البهنساوى10639

3629202918.520132.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم ابراهيم السيد عبد الهادى الشحات10640

3022.518281517113.556.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم احمد العايدى المرسى10641

30.523.51926.51817117.557.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم احمد زكى محمد رزق10642

36.52920302020135.59.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم احمد سامى عمر احمد السنوسي10643

282419.525.517.519114.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم احمد سمير فوزى احمد10644

3628.52029.5192013379ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم احمد عبد الهادى نصر ابو العنين10645

20242026161510677.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم احمد محمد عبد الحميد10646

2920.52026.514191107.55.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم احمد يسن محمد ابراهيم10647

3527202918.520129.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم ايمن محمد عبد الحميد ناصر10648

34.524.52029.517.519.512689.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم جمعه محمد جمعه محمد10649

35271928.51819.5127.57.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم خالد صالح الدين عبد المجيد ابراهيم10650

3628.519.5302018.513478.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم رزق محي الدين شرف10651

27269.51714.513.59474.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم سامح غريب يوسف يوسف عيد10652

37.52718.5291519127710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم سيد مبارك جاد الرب10653
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37.52919302019135.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم شريف احمد احمد الجناينى10654

352817.526.514.519.5121.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم شعبان محمد حسين محمد10655

3528182813.519122.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم عادل ابوريا عيد النجار10656

31.524.513.5228.51910067.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم عاطف بيومى محمد عبد العال10657

3316.516239.5169868ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم عصام عبد العظيم متولى10658

3729192917.519131.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم على عبد الرازق على ابراهيم10659

36.52616.52917.519125.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم عماد عبد المنعم الصاوى محمد10660

37271928.51617127.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم متولى على محمد على10661

2821.511229.5199268ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد الباز على يوسف10662

3728.516.528.514.51912578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد جمعه الشربينى حسن10663

3725.518.526.51819125.576ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد سعد محمد عوضين10664

3627.517.528.513.515.512353.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد شعبان محمد شعبان10665

37.524.51829.51520124.587.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد صالح ابراهيم فرحات10666

36281528112011856.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد صالح محمد احمد10667

38.5251828.5142012468ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد عبد الرحمن محمد الرشيدي10668

27115.515.52.512.561.575ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد على محمود حسانين10669

34221526.51018107.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد عماد الدين راضى ابراهيم عبد الفتاح10670

35.523.51727.51018113.577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد كسبان السعيد زايد10671

3026918.561389.577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد محمود محمد بدير10672

353019.5291919132.5510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمد نصر اليمانى10673

3830202918.518135.559.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم محمود انور محمد ابراهيم10674

29.52919.528.51620122.569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم مصطفى عبد العاطى محمد احمد10675

3429.51928.516.518127.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم مصطفى محمد عبدة فرج10676

332918.5291718126.559.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم مغورى متولى عبد اللطيف10677

20.520.513201012.58478.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم ناصح عجبان رميله10678

30.52815.524.51416.5112.577ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم نبيل محمود عبد الجليل10679

372919.5281919.5132.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مريم وليد محمد سيداحمد متولى10680

272915.52714.518.511378.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك احمد السيد الشربينى ابو العينين10681

2728.512.526.5917.5103.567ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك احمد محمد قاسم محمد على10682

28.52917.527.514.518.5117710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك سمير محمد حامد10683

353018.5291918131.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك عبد الحميد عبد الجليل عبد الحميد10684

34.52819.527.51818127.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك كامل جاد محمد قنديل10685

15.524.58.521513.574.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك محمد محمد زكى عثمان10686

3428.518.528.516.518.512678.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك محمود عبد اللطيف محسوب اسماعيل10687

32.526.51828.517.52012379.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك محمود مصطفى عمر قرمد10688

31271726.515.519.511769.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ملك ياسر حسن محمود10689

3227.518.5271618.512179.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منار الشحات الشحات رمضان قاسم10690

17.52010201.5136957ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منار شعبان نجاح السيد ابو الوفا10691

2726.51523.591910159.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منال محمود عبد هللا عبد البارى طاهر10692

3729.520302018.5136.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه احمد سعد الدين محمود حسن هاجوج10693

342815.5241419115.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه احمد على ابراهيم10694

37.526.5192716.518.5126.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه السيد رزق السيد احمد يونس10695

37.52718.52918.518130.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا احمد رمضان بدير طمان10696

382819.527.52019.513358.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا احمد صالح محمد العجيلى10697

34.52919.52917.515.5129.569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا السيد ياسين محمد عيسى10698

37.529.519.52919.51813558.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا المتولى المتولى عطيه فالح10699

27.52317.527131510857ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا ايهاب محمد داوود االزهري10700

33251618121810455.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا خالد احمد ثابت عباس10701
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36.53019302019.5135.559.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا خالد حسنى محمود عبد الرحمن10702

35.52919.529.51719.5130.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا سامح محمد عبد المطلب العيوطي10703

342919.521.51913.512369ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا سامى وصفى على علي10704

372918.525.51920129510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا شريف كمال محمود دراز10705

36.52517.528.512.52012059ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا عبيد الشين عبيد الشين10706

14211711.513.51777610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا عصام احمد على صالح السروجى10707

36.530202815.520130510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا ماهر السيد احمد السيد10708

332816.525.5122011558.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا محمد جمال عبد الحميد علي احمد خليفة10709

362719.529.516.519128.557.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا محمد عيد محمد عبد هللا10710

353019.53019.520134710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا محمد فتحى على ابراهيم10711

35.52819301820130.589.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا محمد متولى محمد خضر10712

33282023.51919.5123.589ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا محمد محمد سعيد امين10713

38302029.52020137.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا محمد موسى بدير ابو العينين10714

37.52818.524.51819.5126.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا محمود شحاته محمد الشعراوي10715

35.527192415.519.5121510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه هللا يوسف محمد طه منصور الشبراوى10716

35.52719.52615.517.5123.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه سمير عبد الرؤوف محمد القصبي10717

37.52720291919132.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه عصام دينور مصطفى سالم10718

2726.51619101598.556ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه عصام فهمى مصطفى علي10719

22.514.515.512.51317.57852ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه كرم كمال سليمان10720

2923.513.5111115.58876.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه نصر الدين وهبه محمد عبد الخالق10721

20149.5135.5156272.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منه ياسر احمد عبد الحليم قنديل10722

2615.515.515.55.515.57871.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منى ايمن فاروق عبد المعطى ابوطالب10723

32.524.51823.51116109.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منى حمدينو احمد ابراهيم حسين الفرماوي10724

12.58.595.536.538.572.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064منى محمد ابراهيم محمد بدوى10725

2620139.57975.554ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مها محمد حسن الخضرى10726

34.527.518.523.5151511967ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مها ناصف عبد الفتاح رزق10727

31.5261411.513159657ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مى اشرف عبد النبى متولى ديبه10728

34.527.517221218.511369ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مي عالء عبد الخالق ابراهيم10729

33.523.518.525.51819.511979.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مى مصطفى سعدالدين بهى مصطفي10730

37.529.52029.51919.5135.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064مى ناصف عبد الفتاح رزق10731

2924.516.52111.519.5102.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميار بدر كمال عبد هللا رجب10732

38302029.518.519.513679.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميار عادل طه محمود محمد10733

322617.5261320114.576ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميرنا صابر عبد السالم صابر بخيت10734

34.52917.52717.517125.577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميرنا عادل ابوريا عيد النجار10735

34281927.515.51812457.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميرنا محمد حامد كامل عفيفي10736

2626.517.526.514.51511189ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميرنا مدحت انور السيد سليمان10737

28.5291724.51516.511478.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميرنا مصطفى السعيد ابوعوف فضل10738

34.529182715.52012478.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ميمنه السيد محمد محب السيد عبد الـله10739

3227.51726.515.517118.557.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نادين محمد احمد عبد الرحمن شعبان10740

322918.5271714123.566ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ناديه اسامه زكريا محمود حسن10741

372819.5301919.5133.579.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ناريمان احمد محمد شهبور محمد عطا10742

2728172311.520106.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ناريمان ضياء الدين بالل على عزالدين10743

4.5123.5141.53.535.541.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نانسى اشرف محمد رزق محسن10744

2120.515.519.5815.584.552.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نجالء فتحى حسن ابراهيم الالفي10745

30.528.51625112011159.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نجوى وليد ناجى لبيب محمد المهدى10746

27.520.516.52011.518.59656.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى ابراهيم عبد المنعم ابراهيم10747

30.52818.525161911848.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى احمد احمد ابو يمانى10748

36291829.51620128.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى اسامه احمد الشرقاوى10749
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24.51714.5191216873.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى السيد سمير السيد احمد البنا10750

37.53019.529.518.5201357.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى ايهاب حسين احمد محمد10751

32.5301620.5918.51087.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى باسم شحاته محمد رزق مرجان10752

3028.516.528.51120114.57.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى تامر عوض عبد العزيز10753

19.51913291012.590.537.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى حمادة محمد سالم سالم10754

25199.51931275.56.56ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى رضا احمد عبد اللطيف عبد الرحمن10755

19.524.511.525.58.51489.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى طارق خطاب السيد علي10756

15.51211234.58667.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى طارق وحيد محفوظ محمد10757

25.526.51222.55.517.5927.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى عامر على صابر غنيم10758

30.524.51525.54.517.51006.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى عبد اللطيف ابو المعاطى نصر علي10759

32291928.518.51712788.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى محسن محمد عوض السيد ابراهيم10760

1615.5617.5410594.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى محمد السيد السيد ديوان10761

25.519152411.512.5956.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى محمد فتحى محمد فضل هللا10762

3429172516191217.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى محمد محمد احمد قنديل10763

30.52519291513.5118.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى محمود عبد السميع محمد صيب10764

2326.516269.5141017.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى نبيل محمود عبده العدل10765

2626.5182711.5151095.57.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ندى هشام عيد عبد الوهاب السيد10766

3027202717161217.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نرمين رضا حلمى على ابراهيم حسن10767

2025.516261816.5105.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نسرين محمد رضا محمد حامد10768

332718.526.518151236.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نسرين مراد حمدى فوزى خضر10769

34.5271827.515.511122.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نسمه اشرف ابراهيم محمد خليل10770

20201219.57.512.5796.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نشوى عمرو عبد العزيز حسن10771

16169.52161068.548.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نعيمه ابراهيم محمد ابراهيم ابوحطب10772

2426.5172515.5191085.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نغم محمود محمد الغريب عبد السالم الشناوي10773

342817.52919.5201285.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نغم مصطفى ابراهيم مصطفى طلحة10774

23.52918261519111.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نهله اسامه على سليمان علي10775

23.5291824.512.514107.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نهى احمد محمد فرج10776

272918.52617.518.51187.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نوال احمد على محمود الشيمي10777

3029.51925.516.512.5120.56.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نوال سمير احمد المتولى جمعه10778

16.522.51624.58.518.5886.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نوال ياسر منصور اسماعيل ابراهيم10779

35.529193017.5171316.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور السيد ابراهيم عبد المجيد محمدي10780

2429.5181691596.57.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور الهدى عادل عبد اللطيف محمود حسني10781

333018.528.51919.5129810ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور باسم فوزى عبد الحافظ محمد10782

3430193019.519132.5810ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور جهاد ناصف مصطفى علي10783

36.5291928.516201297.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور مجدى محمد الحسينى سالم10784

37.530173017.5201326.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور ممدوح محمد السعيد سبع10785

33.53016.529.51720126.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور نبيل انور الدياسطى السيد10786

26271524.51320105.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نور وليد مصطفى مصطفىعسكر10787

211410199.518.573.55.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نورا محمود يسن على الخواجه10788

35302028.51920132.57.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نوران ايمن احمد عطيه سليم10789

23.526.5172615.518.5108.57.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نوران محمد السيد محمد ابراهيم10790

29.524.514.52513.5171077.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نورهان ابراهيم محمود مصطفى عثمان10791

34.529152618.51912379ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نورهان احمد ابو العنين ابو العنين حسون10792

3329162715.518.5120.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نورهان احمد على عبد الغنى علي10793

2928152615181136.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نورهان احمد محمد فرج10794

332816.5261718120.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نورين ايهاب محمد محمود سلطان10795

2829.517271315114.589.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064نيره محمد احمد بركات بسمه10796

33.527.51627.514.5181196.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر احمد ابو العز عبد الرحمن10797
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29.52616.525.5819105.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر احمد السيد حسن السيد علي10798

30.5251427818104.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر احمد حلمى عبد الفتاح10799

34262029152012469.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر احمد عيد محمد عبد هللا10800

3628.515281519.5122.578.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر اسماعيل محمد محمد منصور10801

37.53016.529201913388.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر الشافعى ابراهيم سالم المنسي10802

312816.525.513.519114.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر حمادة السيد السيد شطا10803

32.528.518.526.5151812179.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر حمدى محمود البيومى10804

36.52817271518123.589ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر سامح شعبان عبد العزيز شعبان10805

33.52914.524161911778.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر صبرى حمدى الطنطاوى احمد10806

36.52917282019130.589.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر صالح ابراهيم عواد على10807

28.52317.527131810989ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر محمد احمد شاهين عبد المقصود10808

3327.517.526.51318.5117.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر محمد السيد عبد العزيز احمد10809

36.522182216.51711567ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاجر يوسف فاروق مصطفى عبد الو هاب10810

3527.516.52711.518.5117.568ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هالة عالء عبد الغنى السيد يونس10811

36.52717.52712.519120.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هاميس سمير فهمى القربى احمد10812

282516.5231616108.568ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هبه العربى كمال محمود عبد اللطيف10813

292516.527.5161011477.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هبه هللا وليد امير رضوان محمد10814

37302028.52019135.59.58.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هبه منير يسرى عسكر10815

362718.5241719.5122.567.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هدير رمضان عوض فرحات10816

28.52919.5231412.511469.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هدير محمد احمد احمدعبد الحى الزرقاني10817

3929.5202719.517.513563ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هديل محمد ابراهيم الشوربجى10818

34.526.519.529.516.516.5126.574.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هديل نصر معروف مصطفى محمد10819

31.52519.520.514.512.511137.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064همسه شريف عبد الغنى رمضان  الخن10820

3224.518201517.5109.577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا ايمن حسن البسطويسى10821

29.52419.528161711778.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا حلمى فؤاد الباز علي10822

342918.52919.52013058ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا شريف حسن خليل محمد10823

312719281816.512388ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا على ابراهيم محمد سرور10824

27.519.5152513.516.5100.588.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا عماد عبد الستار عبد هللا عطيه10825

2120.514.521.513.514.59159.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا محمد طلعت ابو العطا فوده10826

36.52820292019133.559ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا محمد محمود على محمود10827

3726.51926.518.516127.588.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا وليد كامل محمد البدري10828

3528.51829.5181712959ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هنا يسرى محمد امين10829

38.52820291919134.589ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هند خالد عبد المجيد عبد المجيد ابو الغيط10830

28169.52211.5168769ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هند فهمى فهمى الدسوقى ابراهيم10831

26.522.51929111910869.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هند مصطفى بكر محمد فضل10832

343019.529.51718.513089.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هيام السيد عبدة خليل احمد10833

33.527202514.51312068ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هيالنه نادى كمال بشاى10834

33.52819.52415.511.5120.568.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064هيلين فادى عماد عطيه فهمى10835

32.5292027.5202012999.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ورده سعد ابو الفتوح محمدالشويخ10836

3527.519.529202013199ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064وسام هشام صابر احمد عبد الفتاح10837

2829192817.520121.599ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064وعد ايمن محمد صبح محمد10838

34291927.519.519.512989ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064وعد حاتم السيد محمود طلبه10839

362919.528.518.518.5131.589ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064وعد عصام عبد العليم السيد حسنين10840

35.5291929.51720130810ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064وعد محمد ابراهيم مصطفى بندق10841

37.53020291920135.5610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064وفاء محمد شوقى مصطفى السيد10842

33.526.518.52716.51712299ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يارا احمد مصطفى حسن الليثى10843

282817.523.517.519114.578ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يارا عزت سيد محمد عطيه10844

342819.524.519.515.5125.579ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يارا يوسف فاروق مصطفى عبد الوهاب10845
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3426.51927.51819.512599ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين ابراهيم مصطفى محمود10846

3429.519291819129.589.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين احمد عبد الفتاح خالد ابراهيم10847

35.52919.529.519.51913389.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين احمد فؤاد يسن10848

35.526.519.52819.51912988ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين ايهاب فتحى محمد فضل هللا10849

373019.528.5201913588ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين خالد حامد حموده ابراهيم10850

3628202920201337.59ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين رضا ابراهيم محمد سيد10851

31.5281828.51917.51255.59.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين طارق السيد عبد الفتاح ناصف10852

2624.514221617102.569ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين عبد الحميد حامد عزب10853

322813.52917.514.51205.58ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين عبد المنعم السيد محمد عبد المنعم10854

24.5251014191492.568ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين محمد السعيد محمد السعيد ابو ديبه10855

22.5251517171696.577.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمين محمد فوزى ابراهيم حسنين10856

332518.529.5181712469.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمينا عادل المغاورى محمد بدوى10857

34.52718.526.51516.5121.569.5ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064ياسمينا عبد هللا الزكرى حرفوش10858

292716.5151818.5105.568ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يمنى ابراهيم مصطفى كمال10859

30291728.519.518124610ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يمنى السيد عبد هللا السيد حسين10860

312918292017.51276.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يمنى امير احمد السيد الجمال10861

33.52918.52919.519129.56.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يمنى ايمن السيد محمد السيد10862

3028.518.5291914.51254.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يمنى طارق لبيب سالم الهنداوي10863

3327192918.519126.56.510ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يمنى محمد ثروت احمد االمام10864

362819.529.519.519132.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يمنى ياسر صدقى محمد ابراهيم10865

333019.5291917130.5710ادارة شرق المنصورة  002أحمد زويل ع بنات  0064يوستينا لطفى حنا لطفى حنا10866

35291928.52020131.5610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ابراهيم سمير ابراهيم عبد العزيز10867

26261828.51819116.54.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ابراهيم عاطف محمد عبد الحميد الطنطاوى10868

32251729.51920122.54.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ابراهيم محمد امين زكى حامد10869

2528.5152816.5201136.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ابراهيم وائل ابراهيم عطيه10870

302216.52714.5181104.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد ابراهيم هدايه العربى10871

2825.518.52918.519119.568ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد اشرف رمضان جمعة عبد البارى10872

20.52917281619.5110.57.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد الحامدى يحيى العزيزى الحسينى10873

2826152816201135.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد السيد ابراهيم ابراهيم جاويش10874

28.527.519.529.5162012149.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد السيد ابراهيم ابو العنين10875

292718.529.517.519.5121.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد السيد ابو الحسن المتولى ابو العنين10876

30.52617291618.5118.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد السيد رضا عبده ابراهيم الحفناوى10877

31.52614291420114.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد السيد محمد عبد المجيد10878

32.52819282020127.56.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد الشبراوي محمد يونس10879

26.5211823.518201075.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد ايمن احمد عبد الفتاح احمد10880

28261624.518.5201133.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد ايمن عبد هللا عبد العال حجازى10881

26.52214.524.581895.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد ايهاب محمد كمال الدين حلمى احمد السواح10882

2723.514.526.56.519984.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد حمدى حامد شحات على10883

22.5221625.511.518.597.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد خالد صابر عبد الفتاح صالح10884

7167.5154.58.5502.55.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد سمير على محمد شعيب10885

30.52415.528.51620114.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد ضياء سمير بدير الشربينى10886

34.52819.529.519.51913179ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد طارق احمد محمد اسماعيل10887

20.51412.5139.51069.53.57ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عادل ابراهيم ابراهيم الفارسى10888

35.52919.52819.520131.54.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عادل احمد السيد البسيونى10889

322919.5301920129.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عادل محمد عبد العظيم10890

32.526.513.5301919.5121.53.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عاصم شعبان السيد العفيفى10891

30.526.516.526.518.50118.53.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عاطف عبد الفتاح احمد مصطفى10892

32.529.518.5302018.5130.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عامر عبد الغنى عبد الغنى10893

Page 227



Term1

23.527.51022.513.519.59746ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عباس ابراهيم على الصعيدى10894

34.527.517.5302020129.53.57ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عبد الحافظ محمود عبد الحافظ10895

33.52816.52919.519.5126.54.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عبد العزيز مصطفى شلبايه10896

33281828.517.519.51254.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عبد القادر محمد السعيد عبد القادر10897

34.52919281820128.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عبد الكريم حسن اسماعيل احمد سالمه10898

30.52817.527.516.5201203.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عالء محمد السيد رزق10899

3028182820201244.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عماد احمد عبد المجيد10900

3428.51829.520201307.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عماد فهيم على محمد10901

22.52712.523.51720102.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عماد محفوظ محمد جادهللا10902

11.57615913.548.55.54ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد عماد محمد محمد يوسف10903

18.523.51424.51917.599.556.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد احمد محمد امين بدر10904

37.528.51829.51919.5132.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد اسماعيل ابو الغيط10905

3527183019.520129.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد امين زكى حامد10906

25.5241626.5162010858ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد بكر السيد10907

23.52017241620100.55.56ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد صبح احمد العيسوى10908

21.514.515.522121985.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد صبرى محمد امين السيد10909

292316.5211019.599.578ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد عبد الفتاح الطنطاوى الدرينى10910

3427.518.528.519.517.51286.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد عثمان محمد10911

19.515.514.526.5812.58468.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد عوض على شطا10912

3128.5172714.5191186.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد فؤاد مصباح الحسينى10913

35.527.5182719.520127.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد فاروق سيد احمد دويدار10914

27.52115.5229.518.595.57.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد كمال عطا10915

3528.517.529.515.517.512679ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد محمود مجاهد عبد النبى10916

32.524.516.52915.51711867.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد محمود محمد شحاته10917

32.525.51729.51519119.578ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد مسعد احمد احمد10918

34.527.518281919.512779ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمد يحيى خضر يوسف10919

33.523.516.5281917.5120.55.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمود السيد االمام10920

33.52619261418.5118.559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمود حسن احمد ليله10921

27.515.51825.51318.599.55.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمود عبد الحليم محمود الزينى10922

3525172710.519.5114.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد محمود محمد عبد الحميد10923

31261829.51819.5122.579.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد مصطفى محمود عبد هللا10924

33.522.5172713.520113.579ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد هانى محمد سيد10925

32.522.51627.516.518.511578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد وائل حسين حسين محمد بهيج10926

17.52218.5277.517.592.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد وليد احمد حسن عويس10927

25.527.516.5281215.5109.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد وليد احمد فؤاد على عبد الحليم10928

29.528.5163016.519.5120.579ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد ياسر احمد محمد نصير10929

25.5281528.513.515110.57.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد ياسر مصطفى الشوربجى مجاهد10930

27.528.51429.512.5201127.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد يحيى احمد  محمد خفاجى10931

24251527.57.516.5996.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065احمد يسرى عبد العزيز حسن عنبر10932

37.53019.530202013789.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم ابو العنين نبيه ابو العنين المتولى10933

12.522142791584.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم جمال ابراهيم عبد المجيد10934

21.525.515298.518.599.57.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم جمال ابو السعود عبد الفضيل10935

252715.5291220108.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم عادل محمد احمد على10936

242414.52912.52010479ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم فتحى احمد شحاته ابراهيم10937

2827.515.5301418.51157.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم محمد صالح ابراهيم الوصيف10938

342816301319.51217.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم محمد محمود محمود ابراهيم10939

29.5271428.514.520113.579ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ادهم نادر شعبان محمود محمد حايس10940

31261727141911569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسامة محمد الشبراوى محمد الشوربجى10941
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292515.52811.52010959.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسامه سالم محمد سالم10942

28.52714.525.511.519.510779ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم احمد فؤاد ابراهيم متولى محمد نور10943

31.5271729.518181236.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم احمد مبروك ابراهيم جاد10944

272616.529.515.517.5114.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم السيد محمد السيد عطا10945

36.5281829.519.519.5131.56.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم سامي عبد هللا محمد الديوانى10946

322416.53016.5191194.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم سامى محمد رجب محمد10947

32.52816.5301817.51256.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم محمد االمام سعيد االمام10948

202617.53013.519.510768.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم محمد عبد الوهاب السيد10949

35.528163018.519.51287.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم محمد مجاهد شحاتة10950

312815.526.5131711459ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اسالم محمود عبد التواب عيد خضر10951

33.52916.529.515.518.5124610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اشرف محمد رمضان حسن محمد10952

342917.529.517.517.5127.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اشرف محمد نبيل محمد احمد10953

342919.52917.519129610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اكرم محمود محمد احمد محمد عبد العال10954

29.52817.529.513.514.511858ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065السيد احمد عبد البديع احمد البغدادى10955

35.53019.529.514.518.5129610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065السيد رضا السيد محمد الصبيحى10956

322919301819128710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065السيد محمد السيد حسين على10957

28.525.5152913.517111.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065السيد مصطفى محمد عبد الحليم مهران10958

34301929.51918.5131.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065السيد وائل نبيل عبد الرحمن10959

30281729.51719121.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065امير ابو بكر ابو بكر محمد البلجيهي10960

31.527.517.528.517.517122.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065امير السيد عبد الحافظ عبد الفتاح10961

252915.523.512.515105.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065امير عثمان السعيد حسن نصر10962

39291927.517.518.5132710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065امير محمد عبد اللطيف عبد اللطيف10963

36.52817.528.515.516.512639.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065انس اياد صالح الدين ابراهيم محمد سرحان10964

32.52918.52917.518.5126.5410ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اياد فارس عبد الفضيل عبد الرحيم10965

3629.519.529.518.519133710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065اياد وليد حسين حامد الجمال10966

27.523142616.518.510759.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ايمن اشرف احمد ابو السعد10967

29.522.51624.514.518.510749ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ايمن محمد على عبده على10968

33.52616.525.516.51911849ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ايمن محمد محمود محمود محمد10969

33281727191712439.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065باسم هيثم عبد الهادى عبد السالم شوشان10970

29.53017301815.5124.529ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065بدر عماد ابراهيم محمد هالل10971

2826.51825.513.518111.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065بالل بهاء الدين سيد محمد ابراهيم سليمان10972

29.525.515.529.5151911557.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065بالل سفيان سعد الدين محمد فهمى10973

27.524.51428.513.51810858.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065بالل سمير عبده احمد جوده10974

28.525.515.527.514.519111.539ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065بالل عمر السيد محمد السيد10975

29.527.51625.515.51911448.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065بالل ياسر سمير كامل محمد عثمان10976

2626.5152816.515.511249ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065بهجت حمدى محمد بهجت10977

292716.5301516117.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065جالل مجدى جالل محمد الجزيرى10978

332716.52413.51911469.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065جمال محمد جمال محمد سيد احمد10979

35.525.514221516.511239ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حازم ابو السعود سعد الغريب محمد10980

3929203020191387.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حازم اشرف السيد احمد10981

392919.5302020137.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حازم محمد السيد صالح سالم10982

33.5272026.51720124510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حازم محمد عنتر عطا على10983

2313141813198138.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حسام الدين محمد النجدى يوسف عيطه10984

35.528.518.529.519.519131.539.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حسام الدين مصطفى حسن هالل10985

35.528.519.5301719130.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حسام السعيد محمد السعيد على10986

2922172917.519114.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حسام حسن جمعة عباس10987

25261721.514.51910469ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حسام رضا السيد احمد ابراهيم10988

31261628.518.51912069.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حسن ياسر الشرقاوى محمد حسن10989
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36291929.52019133.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حماده فتحى على محمد ابراهيم10990

31.52514.526161911369.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حمدى محمد ابورحاب سيف10991

2117.511.52411.51785.5410ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حمدى محمد محمد جمعه السيد10992

36.522.515.52614.51611559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حمدى محيي الدين حمدى احمد سعد سليم10993

352416.528.515.517119.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065حمدى ميمى حسن احمد العدل10994

3325.519.525141911778.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065خالد احمد عبد العال محمد علي غازي10995

000000000ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065خالد احمد محمد كامل الشبه10996

24.5131620.514198878ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065خالد اسالم احمد عبد الفتاح نصار10997

312618.523.514.520113.579.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065خالد السيد طه محمد10998

36.52920301915134.5610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065خالد زكريا المرسى ابو صالح10999

35.52818.529.519.51913178.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065خالد محمد موسى على11000

29.527.519.5271617.5119.548.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065خالد محمود منصور على11001

37291928.51820131.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ذياد ابراهيم الباز ابراهيم الباز11002

3126.517.528.517.519121710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ذياد عوض صبرى ابراهيم ابراهيم11003

2723.519.52718.519115.5810ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ربيع سيد رمضان محمد ربيع11004

26.51819.523.51413101.539ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065رجب مصطفى رجب الرفاعى بدر11005

29.5111923.514.51697.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065رضا السعيد ناصف محمد حسن11006

3011.51528.510199559.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065رضا حسن رمضان خلف خليفه11007

30.51014.529.57.5189258.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065رضا محمد رضا حسن الجمال11008

31.521.51727.51114.5108.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065روحيم اسامة سعد الدسوقى11009

33.522.519.527.51415.5117510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065رياض اشرف فكرى محمد حسين11010

33.524.519.528.5141612058.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد ابراهيم احمد ابراهيم الدسوقى11011

3624.519.52913.517122.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد احمد محمد رفعت جنينه11012

38.529202917.51713468.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد السيد غالى رشوان11013

32.527.519.52818.51512658.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد رضا محمد خليفه عبد هللا11014

36.5282029.515.515129.568.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد طارق عباس محمد محمد11015

31241729121611379.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد طارق عبده محمد احمد11016

322917.5301519123.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد طارق محمد كامل عبده ابراهيم نسيم11017

333016.527.51719124710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد عبده السيد على عمران11018

20.51916.5285.511.589.578ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد محمد ابو الفتوح محمد محمود11019

32.52716.52912.519117.557ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد محمد نبيل احمدعمرو11020

3115.517271413.5104.548.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد مدحت محمد منصور عبد هللا11021

3224.518.52914.517118.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065زياد ياسر جمعه عرفه مؤمن11022

301016.52612.5139566.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف الدين مسعد ابراهيم فكرى محمد11023

33.528.518.52814.51912348ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سعيد شريف محمد احمد11024

3730202816.519131.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سفيان محمود ابراهيم الدسوقى محمد على11025

36.526202815.51612679ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سلمان فتحى محمد الحفنى محمود11026

34.52917.528151812448.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سليمان سمير محمد عبد هللا محمد11027

33.52819.528.516.517.512669.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سمير عاطف محمود سمير توفيق حسين11028

29.528152616.514.511559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف ابراهيم عبد الحميد سند11029

32.527.517.5291719123.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف الدين تامر حسانين احمد بسيونى11030

3027152514.515111.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف الدين حاتم محمد محمد رضوان11031

29.52513.526.511.514.510657ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف الدين محمد محمود معيط11032

29.52918301820124.5410ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف تامر محمد سامى عبد المقصود11033

2228.5162911.51310759ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف جمال النفيلى ابراهيم شلبى11034

20.52914.527.510.514102410ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف حسام سمير سيد احمد صقر11035

2727.518.53016.520119.589.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065سيف وائل سعد  سعد البطل11036

21.52516.5271319103510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065شادى رمضان محمد وهبه هيكل11037
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25.52816.52816.519114.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065شادى على صبرى عبد العزيز محمد الديب11038

302816281719119510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065شادى محمد محمد عثمان شريف11039

352716.52817.52012469ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065شريف شعبان رمضان خليل درويش11040

31.52815.528.516.51912069.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065شريف محمد محفوظ عبد العزيز درغام11041

3325.51829.517.518123.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065شهاب السيد صالح الدين السباعى رمضان11042

232916.528.5141511169.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065صالح ماهر عبد المحسن شحاته السيسى11043

32.53017.5291820127710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065طارق خليل عبيد عبد المالك يوسف11044

24.52414.522.511.518.59779ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065طارق محمد جليل مجاهد11045

353017.528.51720128610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065طارق هشام ندرين حسن محمود11046

3130193017.519.5127.559.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عادل رضا عبد العاطي حسين11047

31.529.5183019.520128.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن احمد احمد المرسى المرسى11048

363019.5301919134.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن احمد عنتر عبد المنعم عبد الرحمن11049

342918.52818.51912849ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن اشرف محمد عبد العزيز رمضان11050

30.52215.525.51217105.54.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن حسن محمد حسن محمد11051

32.521.5192212.519107.558ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن رضا الدسوقى عبد الهادى11052

28242021.51117104.568.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن سامح محمد النادى السيد11053

29.52619.52513171133.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن عادل صالح محمد صالح11054

28.52518.527171911678.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن محروس حامد عبد السميع11055

30.52518.52716.519117.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن مصطفى محمد على خلف11056

17.510.51516.561965.546ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن هشام فرج محمد شرف11057

32.5272025.517191226.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن وليد رمضان ابراهيم عطيه11058

312818.52716.5191216.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن ياسر محمد السعيد عوض11059

33.52617.529121911859ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد العزيز فتحى عبد العزيز حسين حسن11060

26.52716.5278.518105.548ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الفتاح هشام عبد الفتاح عبد الفتاح11061

32.5287.522.51019100.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا احمد طلعت محمد االلفى11062

27.52819.526131911477ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا ايمن ابو الفتوح ذكى الفقى11063

3025172512.519109.55.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا محمد عبد هللا المتولى سراج11064

3325.516251519114.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا محمد فكرى على حسانين11065

31.5291927.5161812359.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا محمد محمود السيد برهام11066

30251929.51817121.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا هشام مصطفى حامد عبد هللا11067

26.52612.5281612.51094.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد المالك ممدوح صالح حسن طرباى11068

332816.52918.517.51252.57ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد المعز خالد عبد المعز محمد احمد11069

31.52816291718121.576.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الهادى جمال محمد سيد احمد سبله11070

3529203019.520133.557.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرؤوف صبري عوض محمد عبده11071

34.5272029.518201294.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن ابراهيم على ابراهيم على11072

3527.520301720129.568.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن السيد عبد اللطيف السيدعطيه11073

3024.52027.5161911858ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن طه انور ربيع محمد11074

28211621.515.5171024.54.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن فتحى احمد عبد هللا السيد11075

33.5271927.517.517124.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن محمد سيد عبدربه11076

35.52919.5301820132710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن هانى محمد عزمى عبد الهادى امام11077

382918.5302020135.537ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحمن وليد محمد محى الدين محمد فرج11078

3428.5192916.5161273.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد الرحيم ايهاب على عوض على11079

3528193017.516129.539ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد العظيم شريف عبد العظيم منير11080

31.5281727.515.516119.54.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد اللطيف ياسر عبد اللطيف عبد الرحمن11081

3221.517.52816.510115.559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا السيد عبد هللا بيومى11082

3222.518.52812161133.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا ايمن صالح راغب مطاوع11083

3227.517.53015191225.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا حسام صابر محمد العدل11084

31.52320301819122.558ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا عبد الحميد محمد مسعد عبد الحميد11085
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3728.519.5301919134710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا مجدى محمد شحاته11086

37.52719.53019.519133.5610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا محمد عبد هللا ابراهيم على11087

25231526.510.515.510046ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا محمد على محمد حسين شريف11088

29.521.5193011.519111.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عبد هللا نبيل شاكر ابراهيم راشد11089

26.516.519.52812.5191035.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عدى اكرامى السيد حسين حسن11090

28.516.51929121910539ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عزت عادل عباس عزت السيد11091

31.523.5203014191194.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065على احمد على زين العابدين سليمان11092

30.5252029.512.518117.558ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065على سليمان عبد المنعم حسن قدور11093

2724.51929.5141911449ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065على محمد عطيه بدير على11094

29.52320301417116.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عماد حازم مصطفى عبد الوهاب11095

32.52719.53018181275.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمار احمد عبد العظيم منير11096

3327.519.530181912848.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمار ياسر نتعى عبد الحافظ عبد الرحمن11097

33.523203017.518.51245.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر احمد السيد عبد العظيم احمد11098

34.525.518.529.514.518.5122.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر اشرف الحسينى شرف احمد11099

35.52920302019134.599.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر اشرف السيد احمد11100

3227203018.519.5127.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر حامد عثمان حامد محمد11101

33.527.519.5301719.5127.57.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر حجو نياظ سليم حمد11102

34.52820301819.5130.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر رضا عمر حسين عبد الرحيم11103

3023.519301717.5119.54.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر سامح سالم على ابراهيم11104

30.525.5193015.519120.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر شريف حسن ابو العنين11105

34.524.5193019.518127.5810ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر عادل فتحى محمد على عبد الرحيم11106

3026.52028.516.519.5121.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر محمد ابراهيم محمد الصياد11107

26.529.518.5281717.5119.548ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر محمد احمد شوقى عبده حسن11108

3629203019.517134.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر محمد رجب الباز منصور11109

31.527.51929.516.516.512469ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر محمد عبد الرحمن احمد محمد ابو النيل11110

35.530203019.519.51353.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر محمد عبد العزيز السيد عبيد11111

28.520.51726.513.5171063.56ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر محمد عرفات رزق عرفات11112

353018.528.51918.513188.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر محمد فاروق عبد الواحد صالح11113

393020302019139810ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر مدحت محمد عبد الحميد11114

29.5272028.518.519.5123.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر منصور اسماعيل منصور حسن على11115

22241827.516.517.510846.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر هانى ابراهيم محمود  ابراهيم11116

30.52319291718118.557ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر هانى صدقى متولى السيد11117

32.5272025.51717.51225.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر وليد عبد المنعم محمد الشيمى11118

33.5292026.517.519.5126.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمر يونس احمد ابراهيم البسيونى11119

28.528.518.528.519.519123.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو خالد محمد احمد يوسف11120

31.529192716.518.51232.56ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو خالد محمد الشربيني محارب11121

24.52516271619.5108.559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو خالد محمد انور عبد المعطى11122

28.52917221818.5114.577.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو سيد رمضان محمد ربيع11123

38.5281928.51919.513389ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو عزت صالح ابراهيم السنباطي11124

36302029.52017135.579.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو مجدي ابو زينة محمد بنه11125

36.5292026.51919.51315.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو محمد جمعة حسين خليفه11126

352718.52815.52012457ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو محمد محمد محمد البيومى11127

392918.527.51819.513257ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065عمرو وسيم محمد محمد عبده عمر11128

39.52919.52919.519.5136.55.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فادى صالح فتحى صالح الطنطاوى11129

36.5291928.519.519.5132.57.55ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فادى محمد السعيد شعبان على النويهى11130

322618.528.516.520121.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس احمد الباز ابراهيم الشوربجى11131

35.52718.53017.520128.5910ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس احمد ماهر كمال متولى11132

27281323.518.5201103.54.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس احمد محمود ابراهيم فرج11133
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36.5292029.5202013559.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس حسام عيد حامد محمد11134

35271829.51819127.576.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس خميس محمد عبد المجيد11135

36.5282028.52019.51335.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس عماد السيد حسين حسن11136

36.5251727.51519.512155ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس محمد احمد محمد سليم11137

3424.51623.513.519.5111.544ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس مدحت فايد محمد11138

34.5261323.512191094.55ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فارس وليد احمد احمد على11139

38.52920301618133.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فاروق احمد عبد الصمد على السيسى11140

3629202917191315.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فاروق وليد فاروق فؤاد11141

34.524.51721.51019.5107.545.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فتحى محمد فتحى عبد الدايم11142

38.5302028.51719.51345.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065فهيم محمد فهيم عبد الحميد11143

ش الشحات11144 3428192812.519.5121.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كرم احمد محمود دروي

35261829.51319.5121.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم اسعد سعد الغريب11145

3729203019.520135.599ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم اشرف حسنى خليفه دويدار11146

فى محمد قيراط11147 29.52917.52818.512.5122.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم اشرف محمد االل

27.52618.525.516.5181146.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم رفيق محمد عبد العزيز البغدادى11148

34.5261724.516.518.5118.568.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم عبد العزيز طه عبد الحميد شلبى11149

34.5251825.517.517.5120.548.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم عمرو بهيج فايز دهمان11150

33271429.51715120.548.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم محمد السيد البدوى مطاوع11151

36.52917292017.5131.568.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم محمد عاشور عوض11152

35.525.51629.519.51312665ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم محمد محمد قاسم احمد11153

32.526.515.52714.519.511646ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم هيثم فتحى جمعه جوهر11154

27.523132613.518.510353.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065كريم وليد فتوح عبد الشكور ابو العطا11155

28.52812261413.5108.546.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065لطفى اشرف لطفى الدسوقى القمحاوى11156

24.52611.52513.511.5100.53.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مؤمن احمد قدرى لطفى عبد الرحمن11157

382917.529.52016.513479.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مؤمن ايمن محمد محمود شعبان11158

3726.516.525.51614.5121.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مؤمن ايهاب محمد حامد محمد الصعيدى11159

37.52719302018.5133.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مؤمن عبد الحميد فتوح عبد الحميد صالح11160

362617.5291915127.54.57ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مؤمن مجدى عبد العزيز السيد احمد11161

32.52716.528.518.514.512358.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ماذن محمد رضا السيد وهبه11162

34291627.515.515.512268ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مالك خالد جمال احمد الديب11163

332915.5281715122.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ماهر احمد ماهر حامد ابراهيم11164

343015.528.519.516127.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مجدى محمد حمدان على محمد11165

31.52813.52918.516.5120.548.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محسن ممدوح محمد عبد العزيز11166

36.528.517.52714.52012459.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ابراهيم احمد ابراهيم السقا11167

2625.516271215.5106.558ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ابراهيم انور عبد المعطى مصطفى11168

32.5301928.5172012779ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ابراهيم شفيق يوسف11169

28.524.51626.51418.5109.576.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ابراهيم محمد بيومى عطيه11170

132514.525.58178647.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد حامد حسين عثمان11171

29.52716.528.51416.5115.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد دياب عبد الرحيم دياب11172

35.52717.529.51819127.548.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد صابر شاهين ابراهيم11173

33.52718291718.5124.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد عبد الفتاح رمضان العشماوى11174

26.52614.5291313.51094.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد محمد امين متولى11175

3227.5173017.52012438.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد محمد قاسم محمد على11176

27.523.51530151711147.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد محمد كمال زكى سالم11177

3228.515.529.51917.5124.547.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد محمود على  هانى11178

182213269168858.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد احمد مصباح الحسينى11179

3426.518291719124.568ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اسامه محمد محمد عبد الوهاب11180

3227.515.52912.515116.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اسامه محمود عبد العزيز11181
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27271729.51217112.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اشرف احمد عبد الصبور احمد11182

33.524.51729.513.517.511869ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اشرف السيد محمود عبد المنعم الدسوقى11183

22.518.51630131510057.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اشرف زكريا احمد جبريل11184

282414.527.514.518108.568ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اشرف كمال محمد الموافى11185

31.527.51628.516.51812058.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اشرف محمد احمد محمود11186

33.524.514.529.51515.511768.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد اشرف محمد رياض محمد11187

35.528.5152716.514.5122.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السادات فاروق الغريب عبد الهادى11188

35.527.51429.51813124.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السعيد عبد الحليم البطل11189

33.52916.528.517.51712569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السيد شبل محمد رجب11190

26.5181524161899.568.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السيد كمال محمد ابراهيم11191

3026.514.529.51917.5119.558.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السيد محمد عبد الصالحين11192

30.526.515.529.519.519121.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السيد محمد عزيز محمد11193

31.5271829.519.519125.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السيد محمد محمد على عارف11194

29.525.514.529.5171811668ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد السيد مصطفى عبده عطوه11195

36.53018.5301819.513369.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ايمن عوض بدر محمد11196

27.52712.519.513.518.51005.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ايهاب احمد ابو العال محمد11197

27.52912.52412.517.5105.558.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد باسم فخرى عبده صالح11198

29.524.5152414191074.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد حاتم على توفيق ابو العز11199

26.518.511.529.51519.510159.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد حازم حسن فريد عبد هللا على11200

36.528162917.518.51274.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد حسن حامد سند المتولى11201

24241527.514.519.51054.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد حسن محمد حسن محمد شلبى11202

3126.514.526.516.518.5115510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد حمدى مصطفى حلمى ياسين11203

2518.513181519.589.54.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد خالد محمد ناصر قطان11204

ا11205 34281629.51819.5125.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد خيرى احمد محمدابوري

222513.52316.517.51003.57ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد رجب محمد ثابت11206

37.529193018.5201343.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد رضا عبد الهادى محمد حسنين11207

35.5251427815109.53.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد رمضان ابراهيم عبد العزيز11208

212916286.519100.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد رمضان عبد الخالق رزق عبد الهادي11209

34291729.51517.5124.548ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد سامح عبد العزيز محمد المصرى11210

27.5271526.511.517.5107.537.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد سعد جالل سعد الدين بندق11211

26.525.5182816.519.5114.54.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد شاكر محمد السيد سعد11212

3025.516.527.511.5191113.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد شريف رجب عبد الصادق11213

312818256.519108.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد شريف محمد على محمد مصطفى11214

2526.516.526.5918103.53.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد صالح السيد صالح عبود11215

22.5281628818102.548ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد طارق السيد محمد البيومى11216

28281629.51311.5114.548ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد طارق رمضان يوسف احمد11217

31.5281827.518.519.5123.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد طارق محمد عبد هللا على محمد11218

34.52918.528.517.519.512859.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد طارق محمد محمد اسماعيل11219

372819.528.519.520132.54.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد طلعت محمد البسيونى خضر11220

32.52818.5291916.51273.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عادل السعدى نصر عمر11221

27281629141911459ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عباس صالح محمد على11222

25.52818291119111.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عبد المجيد محروس الحسينى الدسوقي11223

31301729.516.5201245.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عبد المحسن محمد عطا هللا محمود11224

29.52817.529.51519.5119.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عبد المنعم محمد عبد الرحيم احمد11225

000000000ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عبد الحميد فريد عبد الحميد محمد11226

272816.52619.51711747.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عبد هللا احمد محمود11227

302817.5282018123.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عصام احمد ضيف احمد11228

33261628.51915.5122.538.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد على عبد العاطى على محمد11229
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31.523.515.527.518.518.5116.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد على محمد عبد العزيز جريشه11230

33.528.517291816.512648ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عماد عبد العظيم منصور11231

28.52717.5281716.511857ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عماد محمد احمد يونس11232

33.52918.5291917.51294.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد عماد محمد عطيه عبد الحكيم11233

23209.52010.5198346.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد كمال محمود محمد فرج11234

272714.527.517.519.5113.536.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ماهر محمود فهمى سليمان11235

2622.513.523.517.519.510336ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد مجدى بيومى احمد حسن11236

31.52616.52617.513117.533ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد محمد حمدان على محمد11237

322616.527.5171911957.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد محمد عطا هللا سيد محمود حسين11238

31.53017.52919.520127.579ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد محمد عيسى محمد جاد11239

29.524162218.519.51106.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد محمود ابو شعيشع السيد ابراهيم حداد11240

24.52814.524.519.519.511148.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد محمود احمد السيد عبد المقصود11241

35291728.52020129.5510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد محمود عبد السالم عبد السالم شعبان11242

25231521.51719.5101.559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد محمود منصور عبد الرازق منصور11243

27271524.515.519.51094.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد مدحت محمد على على الطنطاوى11244

31.52615.52317.520113.579ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد مسعد على على النجار11245

1612.514.52214.52079.54.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد مصطفى عبد الحميد الشهاوى11246

31.5251729.51718.51205.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد مصطفى محمد مصطفى محمد المصري11247

31.52414301819.5117.53.57ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد نبيل محمد محمود محمود11248

31.52515301713.5118.534ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد نبيل محمود محمد عبد الوهاب11249

32.523143014.517.511468.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد هانى خيرى احمد محمد البداوى11250

30.52514.529.51615.5115.587ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد هشام ابراهيم الدسوقى احمد العقر11251

38.52919302020136.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد هشام السعيد سعد احمد11252

3027.51729.51812.512289ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد هشام محمد رجب عبد هللا11253

32.52917.528.51815125.584ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد هشام محمد محمد مرسى11254

3328142917.517121.589ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد وائل محمد السيد محمد11255

16.52013.529.598.588.585ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد وليد محمد صادق اسماعيل11256

202810.52711.5129785.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد وليد يوسف محمد محمد قضا11257

1721.57.527.55.58.5793.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ياسر حسنى حسن على11258

27.518.513.525.5799285.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد ياسر حمام محمد المهدى11259

322612.52912.5191125.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمد يوسف محمد مرسي زايد11260

242411.525111995.583ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود احمد القصبى رمضان ابراهيم11261

17.516.58.525.54.5772.563.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود احمد عبد الهادى عطوه11262

17.520.57.526.5411.57666.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود احمد محمود محمد بدره11263

28.523.51627.51611.5111.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود السيد بدير السعيد معاطى11264

33.52615291519.5118.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود السيد محمود محمد11265

352618291619.512489ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود حماده محمد الكنانى11266

35.528.519.52918.5201318.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود خالد محمد مصطفى مراد11267

3628.5193019.519.51338.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود رضا عبد العزيز رجب جاد11268

3627.5193018.51913169.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود سامى محمود السعيد الهنداوى11269

36.530193019.51913568ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود صالح سالم منصور محمد11270

27.52813.52712.519108.567.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود صالح محمود احمد محمود11271

34.525.51829.515.519.512369.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود عبد الحميد محمود محمد منصور11272

3126.518271520117.588ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود عبد السميع عبد هللا المتولى سراج11273

36.53019.53020201368.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود فاروق فرج الـله عثمان حسنين11274

3227.516.525.516.518118610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود فتحي محمد حامد محمد11275

2016.510.529.510.515877.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود مازن محمود عبد العزيز اسماعيل11276

3225.517.5301517.51208.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد ابو المعاطى عبد القادر11277
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322216.529.515.519115.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد حسن محمد محمد11278

27.523.51727.51618111.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد رمضان محمد السيد11279

362617.529.51819.5127610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد محمد احمد11280

2921.516301618.5112.589ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد محمد عبد العزيز ابو ديبه11281

35.526.517.529.5191612889.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد محمود الشربينى11282

3422.517.528.517.5181205.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد محمود بدوى11283

33.525.516.528.518.518122.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد محمود فتحى القصبى قداح11284

32.526.51824131911488.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود محمد محمود مصطفى11285

31.525.5162113191075.57ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود مختار محمد امين عبده11286

2923.516.526.51719112.57.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود هشام محمود مصطفى محمد11287

24.522.5152316.518101.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود وليد احمد محمود11288

332818.5281817.5125.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065محمود وليد محمد السيد محمد11289

33.5291518.514.517.5110.55.52ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مروان صالح السيد محمد العاطى11290

34251526.517.5201187.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مصطفى تامر مصطفى حسن جبر11291

32.526.516.5241819.5117.57.510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مصطفى سامى احمد عبد المجيد على11292

35281728.52020128.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مصطفى فريد فريد على جاد الحق11293

32.525.51624.51719115.55.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مصطفى متولى حسن محمود11294

38.527.517.523.51919.512668ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مصطفي محمد احمد عبد الحميد يوسف11295

2518.51525.51917.51037.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مصطفى محمد محمود مصطفى محمد11296

3020.514.527.51719109.569ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مصطفى محمود قطب محمود ابراهيم11297

33.5291826.517191248.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065معاذ كامل عبد العزيز جمعه بركات11298

27.527172718.5191177.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مكرم محمود مكرم صادق احمد11299

362817.52819.5181297.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مهند طارق السيد محمد السيد11300

3122.518.527.51618115.589.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مهند محمد عبد الجواد محمدعبد الجواد11301

34.52920301919132.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مهند محمد على شعبان المتولى11302

3121.519241819113.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065مهند وليد محمد حامد القطرونى11303

272518.526.515.518.5112.5710ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065ميسره احمد كامل عبد المقصود مقلد11304

2723.5182613.51610859.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065نور الدين حازم محمود عبد الرحمن11305

32.525.51925.512.51711549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065نور الدين محمود صابر شاهين11306

32.5292029.5151912659.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065نور صالح على صالح على11307

31282028.51518122.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065نور محمد عثمان ابراهيم احمد11308

33282029.514.518.512559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065هادى هانى بدير محمد احمد11309

28.525.520281317.511558ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065هشام محمد صالح صالح هواش11310

38302028.51719133.559ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065هشام محمود سعد احمد البسيونى11311

36.5292023.5161912557.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يحيى احمد السيد محمد الغريب11312

33272028.514.51912368ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يحيي محمد صالح الدين محمد الزهيري11313

28817.52711.517.59268ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف ابراهيم ابراهيم ابراهيم11314

3226.5192916.51912368.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف ابراهيم فاروق بدير محمد11315

29.524.52029131811637.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف ابراهيم محمد حسن مرسى11316

32272029161912439.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف احمد حسن اسماعيل خليل11317

32.52819.52916.519125.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف احمد عبد الظاهر احمد  عماره11318

3127182917.519122.548ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف اسامة رشاد عبد السميع الزيات11319

24.527.51523.59.51310046.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف اسامه ابراهيم ابراهيم ابو المجد11320

33.527.52029181912868ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف اسامه البدراوى البدراوى عاشور11321

30271829151911949ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف اشرف احمد احمد سليمان11322

34.526.52029.516.51912748ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف اشرف عبد الرحيم احمد شطا11323

24251925.511.51510548ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف السيد السيد رزق محبوب11324

2624.520261318109.567.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف السيد حسن محمد ابراهيم11325
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30.524.519.52816.51911968.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف السيد محمد احمد11326

352719301918130610ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف ايمن شكرى طوسون هالل11327

20.5201929.5151910449ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف ايمن لطفى عبد الحميد ندا11328

28.52617.52916.519117.547.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف باسم محمد طلعت يوسف بركات11329

38262029.51818131.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف جالل اشرف محمد جالل11330

372919.5301818133.549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف خالد الصديق العزب محمد11331

38292029.52019136.579ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف رضا الدسوقى محمود11332

36.52818301716129.559.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف سامح ابو المعاطى عبد القادر11333

362718.52917.5191285.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف سامى محمد حسين بهيج11334

342619.53017.51912749.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف سامى محمد على حسون11335

37.5282028.517.518131.5410ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف شريف محمد احمد طه11336

3224.52029.5171912369.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف طارق احمد ابراهيم على11337

35.528.520301819132510ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف طارق فتحى السعيد11338

3329203018.519130.5410ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف عاطف مصطفى محمود11339

36.524.519.529.516.519126.579.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف عبد البصير عبده على عبده11340

32.52519291715122.547.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف عبد الفتاح رضا عبد الفتاح الغريب11341

34.52519.528.51719124.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف عبد هللا على زين العابدين سليمان11342

25.527.518.53017.51911949.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف عصام فريد طلبه عطيه11343

332819.529.517.519127.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف عالء احمد ابراهيم السقا11344

29.525.519.5281515117.556.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد امين البحيري11345

32.5271927.517.512.5123.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد حسن محمد حسن11346

3727.5203018.51913349.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد عبد الحي محمد الخضيري11347

372918.528.514.518127.549ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد عبد النعيم فرغلى11348

38.529203017.51913549.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد محمد ابراهيم متولى11349

35.52819.529.514.51812749.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد محمود احمد على11350

34.52718291017.5118.558.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد محمود محمود ابراهيم11351

38.52818.5301716.513248.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمد يحى عباس على11352

2722.516.527161410958.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمود حسن محمد حسن11353

352419.529.5181212648.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمود راجح محمود محمد11354

36.529203019.515.51354.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمود فوزى محمود11355

38.528203019.515.51364.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمود محمد حسن عجوه11356

33.52618.529.517.51612558.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف محمود مصطفى على على مهنا11357

39241729.51618.5125.54.58ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف منصور احمد عبد الرحيم11358

37.5292029.51816.5134410ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف وجيه عباس ابراهيم المغازى11359

35.51919.528.51615.5118.558.5ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف وليد على احمد محمد11360

3622.5192919.518.51263.59ادارة شرق المنصورة  002المنصوره ت أ بنين  0065يوسف وليد محمد فؤاد الجندى11361

29.52318.526.514.51711265.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066اسراء ابراهيم المغاورى محمد الطلخاوى11362

31291925.51717121.556.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066اسراء السعيد يوسف احمد االسناوى11363

24.515.51725.51517.597.567ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066اسراء رمضان حسن السيد السيد11364

23.525.51623.51415102.567ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066االء احمد بخاطره مصطفى الفلو11365

2522.5132611.516.5984.58ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066االء حمادة نادى سيد11366

3025.514.52414181089.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066االء عطايا ابراهيم محمد دياب11367

5124.522.55.51849.553ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066امل سعد مختار احمد عمر11368

3027.519.517.51417.5108.588.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066امل طارق عبد المنعم عبد الفتاح بسيونى11369

2722.515.5281216.510557.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066امل عبد الحميد رمضان صالح محمد القهوجى11370

3121.518.52316.517.5110.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066اميرة طلبه محمد على شلبى11371

282715.525.5151811178ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066امينه اسامه البرى ابراهيم البرى11372

31.526.518.526.516.518119.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ان طارق عبد الرافع احمد عوضي11373
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30.51717.52714.517.5106.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066اية عبد الحليم السيد عبد الحليم السيد11374

3328.5202918.51812969ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066اية على شطا محمد حسن11375

3125202719201226.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ايثار جمال ابراهيم محمد الفرحاتى11376

32.52819.528.51919127.558.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ايمان احمد كمال محمد عوض على11377

3021.518.52615.519111.558.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ايمان رضا سالمه العدل عبد الحميد العدل11378

19.512.56256.517.569.558ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ايمان ناصر عبد العزيز عبد الباقى الباز11379

34.5291928.518201296.510ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ايه ابراهيم مراد ابراهيم عواض11380

281614266209067.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بثينه السيد حسين حسان11381

34.525.518.527.517.520123.5810ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بدر على حسن حسن ابو حسين11382

322719.528.5182012578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسملة احمد محمود طه محمود11383

28.52718.52816.520118.55.58ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسملة طارق محمد السعيد عبد الحاكم فتح هللا11384

31.52718.5301613.512377ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسملة نعيم حمدى احمد ابراهيم11385

332718.5281718123.566ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسمله ضياء منيب عبد الوهاب11386

3627.517281915127.566ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسمله محمد عبد الرازق موسى الموافى11387

23.526.518231110.510268ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسمله ياسر محمد نجيب ابراهيم11388

3328.519.528.51820127.567.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسمه ضياء منيب عبد الوهاب11389

3021.5172615.51911078ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسمه عاطف احمد طه محمود11390

3125.517301219115.568ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066بسنت ياسر عبد الرؤف ابراهيم على11391

34.52919.53019.519132.588.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066تسنيم احمد فتحى غانم ابو المجد11392

28281929.516.51812168.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066تسنيم عادل عبد الرحيم اسماعيل11393

34.52818.529162012667ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066جنات موسى بخيت بكر على11394

3428.518.528.518.51912869ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066جنى اسامة رمضان محمد على الدحدوح11395

30.52618.5291618.512088ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066جهاد محمود محسن ابراهيم العطافى11396

27.525.5182815.516114.56.57ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين ابو العيون عبد القادر رياض سليم11397

34.5292028.517.519129.577.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين احمد عبد الوهاب حسين شلبى11398

30232028.51718.5118.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين احمد غانم محمد حسن11399

312718.52813.5171185.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين انور عبد العزيز السيد الزناتى11400

333018.5291819128.56.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين شريف محمود عبد الحميد على11401

34.528.518.529.51714.512869ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين صبحى ابراهيم احمد11402

39302030201913989ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين على فاروق على احمد11403

35.53020281720130.589.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين مصطفى محمد لبيب الدسوقى11404

33242027.516.5201216.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066حنين هشام عبد الرازق محمد عبد الحليم11405

يا احمد حسنى عبد العزيز عطا هللا11406 30.5301926.5161912288ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066دال

2622.51624.5122010187.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066دنيا عماد شعبان حسين حسانين11407

31.52719.52916181237.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066دنيا محمود سليمان محممود سليمان11408

27.524.5162816.519112.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066دنيا محمود طلعت احمد11409

ا احمد عبده السيد11410 3024.51928.515.519117.5107ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ران

30.52719.53017.519124.587ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رحمة ايمن احمد صبرى محمود على11411

27.523.518211416.510476ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رحمة محمد محمد عبد الرازق11412

191817.520.512178766ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رحمه خالد طلعت عبد الغفار السروى11413

28272029.51419118.588.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رضوى احمد السيد الشربينى11414

1811.517.525.515.5168866.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رضوى رضا عبد الموجود على عبد الموجود11415

24.51618.526151810086ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رضوى محمد سعد شفيق الدفراوى11416

1313.5122710.5137685ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رنا احمد منصور حسن حماد11417

20.55.513.5209.512.56984.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رنا السيد ابراهيم عبده سيد11418

2625.517.522112010276ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رنا السيد اسماعيل رمضان محمد11419

21.521.51927.51420103.568ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رنا على السيد على قمح11420

8.51614.524.581571.586.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رندا خالد محمد السيد عربيه11421
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35.52919.529.51919132.588ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066رنيم ايمن محمد يوسف الحفناوى11422

25.52516.52511.518.5103.588.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066روان خليل عوض عبد المولى عبد الكريم11423

27.526.5202915.519118.588ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066روان سمير فتحى احمد عبد الرحيم11424

34.526203019.52013088.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066روان عصام مسعد علي فوزي11425

1718.517.52711.512.591.57.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066روان محمود محمود الشحات محمد الجبرتي11426

1716.51629121990.589.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066روضة عمر مصطفى محمد عبد العال11427

25.522.516.528.514.518.5107.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ريتاج ايهاب محمد كمال الدين حلمى احمد السواح11428

11.517.512.521.51315.57688.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ريهام جمال محمد عباس السيد الصايغ11429

2727.518.52916181187.58ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066زهور محمد عبد الحكيم رياض11430

3228.52028.5162012588ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066زينا محمد احمد عبد العظيم فوده11431

3229.52028.519.519129.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066زينب عاطف احمد محمود على سليمان11432

2828.519.52918.519.5123.569ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سارة سامح محمد عبد الهادى حسن11433

28.52920291820124.59.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سارة محمد محمد ابراهيم عبده11434

26.519.519.527.51318.510667.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سارة هشام محى الدين محمودمحمد بدور11435

23.520.52029.514.518.510889.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سارة ياسر ابراهيم الدسوقى عبد الحميد البلتاجي11436

33.527.519.529.519.515129.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ساره حازم محمد البهنسى11437

342519.52916.5201245.57ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ساره محمد محمد علي ابراهيم المصري11438

131212.524.51113.57387ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ساندى رمضان المرسى ابراهيم محمد11439

2720192914.520109.55.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سلمى خالد صالح متولى حسن11440

30.52019.529.512.514.51128.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سما منير منير انور احمد العطار11441

3223202914141187.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سما وليد حسن عبد التواب الموجى11442

29.52418.53014.517116.589.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سهام محمد عبد الشافى رمضان محمد11443

11.5121023.59.513.566.578ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066سهيلة خالد السيد محمد عبد العال على11444

24.52020281518.5107.57.56ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شاهنده ايمن محمد محمد عبده11445

383018.52718.5191325.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شهد اشرف محسن عبد الرؤف السيد المرشدى11446

27291825.513.5161135.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شهد السيد محمد مسعد السيد عامر11447

26.517.51725.51812104.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شهد المحمدى محمد محمد محمد عالم11448

30.52919.52718191245.510ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شهد الهامى عبد القادر احمد راشد11449

32.5252026.519191237.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شهد حسين السيد السيد الشرقاوى11450

3128.518231918119.579ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شهد محمد وليد محمد يوسف11451

302818.5282019124.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شهد هشام سعد عبد الحليم ابو القاسم11452

27.5281724.515.518.5112.5810ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شيماء احمد بدير رجب شطا11453

23.52916.524.51918112.55.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066شيماء احمد فخرى عبد الحافظ11454

36301727.517.5181287.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ضحى محمود احمد السعيد ابراهيم11455

27.530172615.51711679ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066عبير احمد احمد محمدالحداد11456

34.53019.5262019.51305.510ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066عزه محمد ابراهيم محمد الجندي11457

35291922.51815123.5810ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066فاطمة محمد ابو المعاطى عبد الرحيم على11458

272917.52714.516.51156.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066فرح احمد عثمان موافى الحواوشى11459

342919291716.5128610ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066فريدة مروان محمود عبده حسن11460

25281626171411259.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066كنوز محمود اسماعيل حسنين حسين11461

323016.5261916.5123.57.510ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066لميس محمد فتحى نصر محمد فرج11462

28.5271625.516.515.5113.57.510ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ماجدة خالد محمد رمضان محمد11463

ائيل11464 26.52415.5261610108710ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مارينا امير الشحات حليم روف

26.520.517.52015.515.51005.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مروة اشرف محمد ابراهيم11465

2524.519.52518181125.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم احمد حلمى احمد11466

21.517.51618.51114.584.567.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم احمد سعد عوض حسن الليثى11467

35.5301826.519.519129.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم احمد يوسف رمضان السعدونى11468

343019.52718.518.512998ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم اسماعيل محمد احمد اسماعيل11469
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30.526.517.5211718.5112.596.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم رمضان لطفى الدسوقى القمحاوى11470

3528.51924.517.517124.588ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم عبد السالم محمد صابر عبد السالم االتربى11471

222216.52217.51910077.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم كارم محمود محمد المصرى11472

33.52217.528.518.519.51206.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم محمود يحيى محمود معبد11473

16.527.5182518.517.5105.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم مصطفى السعيد عبد اللطيف محمد11474

3326.51927.519.517125.578ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم ميسره حمزه ابو المجد11475

373019.529.52019.513699.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم نادر محمد ابراهيم غازي11476

26.524.518.524.515.518.5109.587.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم نصر محسن كامل عمران11477

27.52619261716115.568ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم هشام عبد الرازق محمد عبد الحليم11478

27.527182719.518.511998ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم هشام عبد السالم عبده العدل11479

2012.514.5201110.57878.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم وائل محمد المعصراوى11480

9.58.51116.581053.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مريم وجيه عبد الرازق عبد اللطيف11481

24.523.51923.51718.5107.58.510ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066مرينا فايز عزيز سعد11482

31.5241925.516.514.5116.58.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ملك احمد عبد القادر عبد هللا11483

25.526.5182313.513.5106.56.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ملك سمير سعد محمد حسن11484

33.525.51823.51713.5117.598.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ملك عبد الناصر عبد السالم جاد الرب11485

231510.517.51397967.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ملك محمد سمير رضوان محمد11486

33.528.5172318.59120.56.57ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ملك محمد محمد السيد عقيلة11487

3027.51825.515171166.57ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ملك محمد محمود عبد الجليل على11488

30.52816.522.516.517.511487ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ملك عبد هللا عطا عطا يوسف11489

001107.5018.500ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منال يسري محمد رمضان11490

302517.523.516.518112.588ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منة هللا ابراهيم صالح الدين عبد المعطى11491

2221.516.52415.519.599.589ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منة هللا طه حسن عبد الرحمن11492

2928.516.5291919.512279.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منة خالد طه يسن الخولى11493

19.528.517291519.51098.510ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منه هللا محروس عبد العزيز محمود المرسى الخولى11494

32271929.51919126.5910ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منه هللا ياسر على احمد ابو الدهب11495

25.52717.528.515.51911479ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منه حسام الدين السيد بخيت بكر11496

23241622.514.5161006.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منه محمد ابراهيم سعد محمد11497

3.5157.512.58.59476.54.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منى سمير عبد البارى عبد البارى القنا11498

3427.517.529.519.517.51288.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066منى على احمد عبد الباسط الفرمانى11499

27.52817.529.519.51912289ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ميرام ياسر عبد الخالق احمد السبع11500

2729172718.519.5118.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ميرنا حمدى احمد محمود عياد11501

26.528.515.5261719.5113.555.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نادرة السعيد الصاوى البيومى11502

35.529.517.528.519.520130.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نادين حمدى محمد  على احمد جمعه11503

272415.5251816.5109.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ناهد محمد صالح الدين حسن محمود11504

212215.521.514.516.594.56.55ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ندى حامد السيد محمد على سرور11505

30.52617.522.51919.5115.575.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ندى محمد رشدى العزب السعيد11506

2924162219.519110.566ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ندي محمد عبد الحليم محمد كيالني11507

2624.518.523.51616.5108.576.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ندى محمد عبد العزيز محمد محمد11508

282818.529.517.520121.589.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ندى محمد مصطفى عبد الهادى11509

29271829.51819121.58.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ندى وائل السيد ابراهيم يونس11510

202617281811.510989.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ندى وائل صالح الدين محمد العشماوى11511

15.519.514.529.51814.59789ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نرمين ايمن محمد الغريب احمد القالوى11512

7.58.5722.510.515568.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نغم شعبان السيد احمد السيد11513

18.5151124.514188389ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نهى يوسف احمد محمد حمودة11514

2315.514.51911.51583.569ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نور عمر فتحى اسماعيل سالم11515

192014281718.59888ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نور محمد محمود هريدى عبد العاطى11516

26.52316281714.5110.588ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نورا محمد فتحى عبد الرحمن خيال11517

Page 240



Term1

910.510.51949536.58ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نورة مصطفى فاروق على حسن11518

25271827.51912.5116.569.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نورسين انور ابراهيم عبد الحافظ11519

141411271115777.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نورهان محمود محمود الشحات محمد الجبرتى11520

15.5191426.51313.5888.58.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نورهان هشام يحيي ابراهيم مصطفى11521

35291929.52020132.59.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نورين منتصر القصبى الطنطاوى شومان11522

17.522.514.520.51313.58878ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066نيره احمد رزق السيد احمد11523

16.5206.52897.5806.57.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066هاجر اشرف على حسن المرسى11524

2724.515.522171710668ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066هاجر ايمن احمد ذكى السيد ادريس11525

3027.51624.518.516.5116.558ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066هبه خالد احمد حسن محمدين11526

30.52617.528.519.5171228.59ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066وسام محمد سيد محمد محمد11527

30.5231329.51815.51147.59.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066وعد وائل عبد هللا محمد الشموتى11528

3127.51926.517.519.5121.578.5ادارة شرق المنصورة  002المنصورة ع بنات  0066ياسمين اسامه شعبان شعبان11529

26.523.5118.516.514.58682.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اريج امجد محمد عز الدين11530

31.52917.52819201256.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسراء السيد صبرى عبد الحميد11531

292411.524.514.516.5103.56.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسراء الشرقاوى وحيد الدين الشرقاوى11532

33.5291426.51716.512079.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسراء عادل احمد محمد الطاره11533

2926.51326.51318.510869ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسراء عاطف حلمى احمد مرسى11534

20.524.51123.51418.593.558ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسراء عالم فايز محمد عالم11535

25.526.514.525.51418.510658ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسراء عماد ابراهيم حسن شاهين11536

2526.51225.51318.510258.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسراء فتحى حسن سليمان موسى11537

30.528.51928.51819124.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسماء على عزت السعيد محمد11538

31.5281426.514.517.5114.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اسماء محمود حسن عبد الرحيم مصطفى11539

23.526.512.524.51118.59868.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067افنان سعد محمد بدوى11540

312918.5281917.5125.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067االء مجدى رأفت السيد محمود11541

32.5281828.51819.512559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067االء محمود سامى محمد ابراهيم11542

3429.51828.52014.513059.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067االء وحيد المتولى ابو العنين11543

32.52915.527.517.5201225.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067الشيماء نعيم االمام حسين االمام11544

32.5291628.51918.51255.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067امانى ايمن محمد عبد البارى11545

3228.517291920125.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067امل اشرف سامى عبد المقصود على11546

3127.517.528.51720121.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067امل عبد الحكيم بيومى احمد11547

3629.519281919.5131.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067امنيه احمد عبد الحميد ابراهيم معاطى11548

17.51114281417.584.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067امنيه تامر على عباس احمد11549

322718.5291918.5125.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067امنيه محمود ابراهيم ابو زيد رجب11550

3218192816.519113.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اميره حمدى عادل محمود يسن11551

31.524192919.519.512388ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067اميره محمد السيد رمضان على11552

10.54921.58155387ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايمان اسامه ابراهيم ابراهيم11553

26.523142312.5169987ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايمان السيد محمد الشحات محمد11554

24.519.51322.512.516.59288ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايمان ايمن على محمود عمر11555

3428.5192717.518.512688.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايمان جمال ابراهيم السيد الفقى11556

2818.51723.511.518.598.586.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايمان صالح السيد عبد النعيم عبد الحليم11557

23.517.516.52614.516.59868ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه احمد عبد الفتاح محمد ابو المعاطى11558

س مرسال11559 30271927.517.519.512189ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه احمد عبد الجيد ادري

27.52217.527.51617.5110.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه احمد على عبد الخالق احمد11560

33.52918.52919.518.5129.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه السيد الباز سعد الدين11561

34.528.519.5291818129.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه ايمن طه السيد ابراهيم11562

34.52719.529191812979ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه بدوى محمود على توفيق11563

31.525.519.528.5181812359ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه حمدى رجب ابراهيم11564

3227.519.52917.518125.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه رجب محمود عبد اللطيف11565
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30.525192813.51811657.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه رضا فتحى الحسنين عبد الحكيم11566

261118.52612.5189486.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه محمد على حماد خليل11567

34.527.5192716.518.5124.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ايه هلول حسن عبد الرحيم مصطفى11568

32.522.517.523.51417.511066.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067براء جمال عبد الباسط على السيد11569

302618.5281615118.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسملة على محمد السيد11570

302018.5241316105.576.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسمله ابراهيم عوض على ابراهيم11571

312619.528.515.517.5120.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسمله ايهاب محمد محمد رشاد11572

322819281718.5124710ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسمله عالء محمد عبد التواب11573

33261927.51615121.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسمله ماجد سالمه السيد محمود11574

31.519.5192511.514106.557.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسمله محمد جاد حسن فاضل11575

22151923.510.5129058ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسمله وائل شوقى اسماعيل محمد11576

28.5181824.58.510.597.558.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسنت السيد صالح محمد الحسينى11577

3428.519271719.5125.567.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسنت تامر محمد حامد محمد11578

311618.52412.514.510267.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسنت رفاعى محمود احمد11579

33.52618.529.516.52012459ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسنت محمد ابراهيم محمد سالمه11580

29.5141924.51316.510068ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسنت محمد ابورحاب سيف11581

291018268.51691.557ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067بسنت محمد جاد حسن فاضل11582

32.518192415.51210986.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067تغريد منصور رمضان منصور محمد11583

18.5141512.58.59.568.575ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ثريا ابو الفتوح السيد على ابراهيم11584

31.526.5192813.514.5118.558.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067جنه هشام محمد محمود عبد الرحمن11585

3221.51827.51218.511157.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067جودى يحي السيد عبد العاطى11586

35.52819.5301919.513278.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067جيهان محمد عبد الخالق عبد البارى11587

281916.5241118.598.587ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حبيبه ابو الفتوح رمزى محمد محمد11588

31201824.51118.5104.587ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حبيبه محمد احمد شعبان ليله11589

34291829.51818.5128.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حبيبه محمد رزق السيد احمد11590

32291928.51820126.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حبيبه ياسر محمد السيد النمر11591

20.515.517.511.5817.57388.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حنين احمد محمود محمد بذره11592

33.52717.528.51319.5119.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حنين حمدى عبد الرؤف خليل حسن11593

23.520.516.519.512179284.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حنين عبد هللا محمد كمال محمد11594

2724.51824.5161911089ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067حنين محمد يوسف احمد مصطفى11595

27.518.5161611.515.589.584ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067خلود جابر جابر محمد عامر11596

262012.519.510178878.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067دانيه اسالم محجوب الغريب شومان11597

34.52918.527.51819127.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067دعاء تامر محمد حجازى ابراهيم11598

27.524.518.528.516.518.5115.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067دنيا عبده يمانى سيف11599

ة محمد عثمان محمود11600 20.518.510.5234.5157755.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رؤي

34.52619.5281619.51246.57ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رحمه جمال عوض عبد المتجلى عبد القوى11601

3427.520281718.5126.54.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رحمه محمد رضا خليل على11602

351918.528.516.519117.558.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رحمه محمد سند علفه11603

35.52819.527.51718.5127.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رحمه مصطفى احمد محمد شريف11604

292316.523.515.517107.578ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رضوى ايمن محمد عوض عطيه11605

31.5261827.513181164.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رضوى عالء فتحى فرج عبد السميع11606

31.52818261318.5116.53.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رنا ايمن محمد شوقى ابو العنين11607

2323.51820.514.512.599.537ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067رنا عبد السالم جاد احمد ابراهيم11608

252717.522.516.513.5108.547.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان تامر عبد الحميد عبد القادر11609

33.527.516.526.51719.51215.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان حسام فتحى محمد محمد سليمان11610

27.5181318.51018874.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان عمرو ماهر محمد محمد سعفان11611

33.52915.52816.518.5122.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان محمد سليمان حسن على11612

31.52715.528.51618.5118.55.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان محمد عادل عنان11613
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30.5271422.512.512.5106.548ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان محمود صابر عبد الواحد على11614

30.522.516.525.516.515.5111.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان وليد محمد حسين11615

دا ابراهيم محمد كمال الدين11616 31.527.516251415.51145.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روان

29.524.517.52615.518.51134.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روح الفؤاد رمضان محمد ابراهيم السنجيرى11617

1717.511.517.56.513705.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067روميساء محمود احمد محمد مصطفى11618

32.52416261318111.578.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067زينب السيد عبد الرحيم عبد الوهاب11619

27.5241626.511.516.5105.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067زينب مسعد محمد احمد لطفى11620

30.52417.52713.518.5112.588.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سارة هانى محمد رمضان11621

28.519.51625.51316.5102.558ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ساره ابراهيم عبد الخالق احمد الدياسطى11622

29.526.518.526.51718.51185.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ساره السيد ابو فراج السيد سليمان11623

30.52418281718.5117.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ساره وجيه محمود جمعه11624

3029.51828.51618.51226.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سالى هشام محمود محمد شرف11625

16.517.51817.512.513.58267.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سحر محمد ابراهيم محمد على11626

25.524.5182514.518107.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سلمى على عزب عبد الرحيم11627

26.520.514251118.5975.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سلمى محمد محمد عبد العزيز11628

24.526142113.517.59958ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سما محمد سعد محمد مهنا11629

24.5261726.517171117.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سماح عامر محمد ابراهيم11630

30.527.518.527.51817.512289.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سماح محمد عرفة جاد على11631

2925.5182818.51711979ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سمر المعتز باهلل عبد الرحيم ابراهيم مبارك11632

33.5231626.516171156.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سمر محمد محمد حسين11633

3228182716.518.5121.55.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سندس جمال السيد محمد حجازى11634

32.5201825.51616.511268ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067سهيله حمدى الدمرادش محمد العدل11635

30251828.515.5171176.57ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شادن محمود ابراهيم محمد ابراهيم11636

2823.518281718.5114.56.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شروق احمد مصباح الحسينى عيد11637

2625.517.526.51619.5111.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شروق رمضان عبد الخالق احمد محمد11638

27.528182916.519.51195.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شروق فتحى رياض كامل محمد11639

3327.52028.51718.51266.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شروق محمد ابرهيم محمد بدوى11640

32.52919281718.5125.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شروق محمود محمد عبد الرحيم محمد11641

33.52517.525.515.517.51176.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شروق وحيد محمد المرسى محمود11642

31271928.517.517.51236.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد احمد عبد الرازق هاشم جاد المولى11643

352719.52717.518.512698ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد اكرم محمد رزق ابراهيم11644

322319271519.51166.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد خالد صالح شعبان الدكرورى11645

35282029.51619.5128.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد خضر محمد احمد عبد القادر11646

3322.517.526.51317.5112.53.54.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد رمضان فرغلى محمد مرزوق11647

35.528.519.5291818.5130.597ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد سامح فتحى المتولى الزميتى11648

342314.5261618.5113.577.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد سمير حسين على الشعراوى11649

2913.513.523.51518.594.53.56.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد سمير سيد عبد االه11650

322619271619.51206.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد عادل عبد الزاكر عقل11651

34.527.51924.517.519.51237.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد عبد هللا عبد المقصود مصطفى11652

2925.518.5261719.511687ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد عبد الرحيم محمود سيد11653

282418.52618.517.511559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد فهمى السيد فهمى يوسف11654

29.527.5182517.516.5117.57.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد ماهر ابراهيم حسن شاهين11655

34.5291928.51819.51296.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد محمد ابراهيم محمد بدوى11656

3529192817.520128.598.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهد محمد محمد عبد العزيز11657

231512.519616.575.546ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شهنده احمد مصطفى حسنين مصطفى11658

018.59.515.57050.541.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شيماء محمد محمود الدسوقى11659

30.528.518251719.511986ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067شيماء محمود حسن على محمد11660

2118.51725.516.517.598.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067عبير كريم سمير منصورعبد اللطيف11661
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34.527.51928.51720126.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067عبير هشام عبد السميع عبد الدايم11662

24.52516.5281417.51085.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067عزه احمد شديد يوسف شديد11663

2320182715.519103.576ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067علياء محمد السيد عبد الحميد11664

28.527.51726.515.5201157.57ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067عواطف ماجد عبد المجيد عبد اللطيف11665

31.528.519.52818.52012689.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067غدير محمد حسن عامر فرج11666

3228.518.52717191237.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاتن محمد حسين السيد11667

19.5281925.514171066.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمة احمد حسين عبد الصمد11668

323018.52916.5181268.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه الزهراء محمود احمد ابو طالب11669

33271927.516.5201235.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه امجد محمد ثابت احمد قاعود11670

14.52715.5241314.59473.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه رجب رمضان مهران فرغلى11671

33.528.51927.51620124.578.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه سامى سيد عطا هللا محمود11672

31.528.519.528.518.520126.57.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه عبد الفتاح عبد الباقى رمضان11673

32.528.5173018.518.5126.57.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه محمد احمد محمد عبد العال11674

34.528.51929.519.51913188.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه محمد مصطفى عبد الوهاب11675

3028.518.529151812178.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه نبيل محمد عبد ربه على11676

31.528.519.53018.518.512888.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فاطمه ياسر ابراهيم سالمه11677

26291915.515.519.510574.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067فرح طارق محمد شوقى جمعه عبد العال11678

30261925.513.5191144.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067كريمه عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن مرسى11679

32.526.518.527.515.517120.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067كنوز سمير محمد احمد عبد القادر11680

27.527.5192814.515116.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067لقاء السيد عبد اللطيف اسماعيل11681

33.528.519281818.512759.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067لميس احمد ابراهيم احمد11682

31.5291828.5151912249ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ليلى محمد حسين احمد عبد الرحمن11683

33.52818.52618.517124.557.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ماجدة خالد فتحى عوض11684

ا ايمن رزق عبد هللا11685 000000000ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مادون

34.52918.526.518.516.512779ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مروة عبد الحكيم سيد حسن زكى11686

32291723.51216.5113.54.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مروه فرج محمد الشحات محمد11687

3329162816.517.5122.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم الدكتور عبد المنعم مصطفى السيد11688

27.52613221317101.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم السيد على السيد الدهشان11689

25.52616.524131710549ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم السيد مصباح رمضان ابو المعاطى11690

35301927.51918130.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم تامر محمد عرفه مؤمن11691

4.5125.55.51.5102935ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم خالد محمود محمد بذره11692

342818.5291819127.549ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم رجب هدايه العربى11693

162511.520.511.51984.537ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم عماد عبد النعيم ابراهيم السعيد11694

33.52819291917.5128.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم محمد ذكريا احمد11695

29.52715.5239.518104.52.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم محمد محمد رزق عبد هللا11696

30291925.51719120.55.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم محمد مختار ابراهيم محمد11697

31241726.512.5181113.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم محمود ابراهيم ابراهيم خالد11698

15.513.510134.51556.53.57ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم محمود احمد محمد مصطفى11699

27.52112209.514.59048ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم محمود رضا احمد بحر11700

28.52916.5251616.511589ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم وائل محمد عبد العزيز خضر11701

3228.517.52416.520118.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مريم وليد رشاد احمد محمد11702

3127.5162713.51711589ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك احمد عبد هللا عبد الرحمن11703

312917281715.512289.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك اشرف صبحى عبد الغفار شحاته11704

211713.5249.5168566ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك السيد فتحى حسين فرج11705

34.53016.52616.519.5123.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك ايمن محمد محمود عطيه11706

23.52715.525.516.51810887.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك حسن محمد الشحات محمد11707

2926.517.524.51617.5113.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك عماد السيد رشاد11708

29.52919281817123.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك محمود رأفت السيد محمود11709
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30.530192816.516.512469.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ملك ياسر محمد فكرى شندى11710

1600120172807.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منة هللا تامر محمد عبد الفتاح11711

2728.518271516.5115.578ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منة هللا شعبان على محمد على ملش11712

352818271617.512479ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منة هللا عاطف سعيد محمد محمد11713

33.53018.52817.517.5127.567.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منصوره محمد عيد احمد بسيونى11714

25.526.51428.511.517.510657ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه هللا اكرم محجوب محمد مرعى11715

618.58214.510.55855.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه هللا الشحات السيد محمد11716

202616.527.511.513101.587ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه هللا عزوز محمد حسبو ابراهيم11717

28.527.51928.51319116.578ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه هللا محمد سعد جاد الكريم11718

3430192916.519.5128.578ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه هللا محمود عبد المنعم حافظ الفناجيلى11719

34.528.51929.51920130.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه هللا محمود فوزى محمود محمد11720

37.528.519.5302020135.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه ايمن محمود محمد المنطاوى11721

3527.5202919.51913189ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه حسن فهمى حسن11722

35.529.519.529.52019.513479ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه مجدى السعيد الشرباصى11723

30.52719301819124.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067منه مصطفى محمد شوقى حسن عبد العزيز11724

3225.5192916.519.512279ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067مى وليد حسن عامر فرج11725

3528.518.527191912879ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ميار ابراهيم عبد هللا حلمى11726

201718.5221214.589.578.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نانسى رجب السيد احمد11727

2925.514.5241617.510968.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نانسى محمد رضوان محمد مجاهد رضوان11728

182112.521.515178858ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نبيله احمد وجدى زيدان11729

28.523.516.52015.51510476.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نثيبه ابراهيم محمود معاطى الشحات11730

36.528.52029.519.52013489.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نجالء السيد سند السيد علفه11731

14.519.514.517121477.577ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نجوى جمال عبد الشافى عبد الرحمن عبد الحليم11732

7159.516.510145866.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ندا محمد رضا محمد11733

25201825.515.51910477.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ندى توفيق فتحى توفيق مصطفى11734

000000000ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ندى عبد المنعم محمد جالل سعد11735

30281724.516.52011669ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ندى عز الدين با بكر حمد محمد11736

23.52617.52113.516101.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ندى عزت ابراهيم خليفه ابراهيم11737

28.527.518231617.511368ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نسمه محمد فضل السيد على11738

27.51617.52312.51996.558ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نغم عاطف السعيد احمد عطيه11739

37291824.516.52012557.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نغم محمد نصر الجعفرى11740

32.52817.528142012058ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نور محمد ابراهيم على11741

24.5271529.51119.510758.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نورا داهش فرغلى مجلى11742

36.529.519.529.5202013569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نوران محمد السعيد الشرباصى11743

2627.51825.5152011258.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نورهان اسامه السيد محمد حسن11744

30.528.518.525.516.520119.558ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نورهان ايمن عبود ثابت رضوان11745

3028.518.522.514.519.511458.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نورهان حسن على مسعد ابراهيم11746

26.528.517.52614.517.511357.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نورهان عاطف السيد محمود عبد الحى11747

3328.517.52917.519125.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نورهان عصام محمد طاهر على حسنين11748

34.528.51826.51820125.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نورهان محمد لبيب عبد المطلب ابراهيم11749

33.52918.525.51917.5125.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067نيره ابراهيم عبد الرحيم محمد11750

3324.516.52712.514113.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هاجر اسماعيل الدسوقى حافظ الفناجيلى11751

1514.513.5195156759ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هاجر االمام رفعت االمام11752

34.528.51928.513.515124610ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هاجر رضا ابراهيم عبد الفتاح11753

26.514.514.515.5414.57567ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هاجر على سالمه عبد الحميد السيد11754

38.529.520302019138810ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هاجر قمر فايد عبد الفتاح11755

33.525.5192714.518119.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هبه هللا محمد محمود الشربينى11756

372820291818.513279ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هبه محمد ابراهيم شاكر11757
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2925.519.527141511558ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هدى اشرف السيد محمد خليل11758

322420291916.512458.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هدير عادل محمد عبد هللا11759

32.52320281816.5121.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هناء عبد الحكيم محمود على توفيق11760

322319.52812.517.511557.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067هند هشام صبرى محمد كيوان11761

36.5262028.5161812778ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ياسمين أحمد سعد السعيد11762

3525.519.52913.517122.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ياسمين احمد فتحى احمد الزينى11763

32.524.51927.59.51611369.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ياسمين السيد محمد السيد بخيت11764

32.5282028.5181612758.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ياسمين حسين طلبه سليمان جمعه11765

3228.52027.518.516.5126.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ياسمين رجب ابراهيم رمضان على11766

3124.519.5281419.511758.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ياسمين عطيه عبد العزيز رجب11767

312417288.518108.578.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة ع بنات  0067ياسمين هانى فتحى اسماعيل11768

39292029.52018.5137.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068احسان فوده محمد الشحات حامد فوده11769

2519.518.5261513.510488.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اروى احمد محمد ابو العنين11770

35292029.519.51813389.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اروى تامر محمود المتولى عبد العال11771

382820302020136610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اروى محمود موسى محمد عمر11772

38.53020302018.5138.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اسراء خالد ابراهيم ورده11773

383020302016.5138710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اسراء عوض عبد الرحمن عبد الرحمن هاشم11774

39301930201813879.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اصاله حسانين رجب حسانين غنيم11775

3529.5203018.51713369.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068افنان ابراهيم ابو الفتوح الباز11776

39302029.52018.5138.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068افنان ابراهيم يوسف احمد شومان11777

382920302019.513759.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068االء احمد فاروق عبد هللا السيد11778

3928203019.519.5136.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068االء اسامه محمد عبد الفتاح عبد الكريم11779

382920302017.5137610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068االء ايهاب محمد عرفه مؤمن11780

38.529.5203019.519137.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068االء محمد بدير عوض السيد11781

38.52920302018.5137.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068االء محمد محمود خليل عثمان11782

37.52919.529.51818133.5510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068االء مصطفى صريح السيد احمد11783

392920302019138610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068الزهراء ايمن احمد الصباحى11784

39241929.51920130.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068امانى كامل ابو الحمد هاشم11785

372918.53019.519134610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068امل احمد وحيد الدين احمد الشرقاوى11786

383020302018138510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068امنيه احمد عبد الحكيم رمضان على11787

39.530203019.515.513959.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068امنيه البسيونى عبد الرؤف احمد سعد11788

36.529.5193016.517131.549.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068امنيه رضا على محمد احمد11789

3729203018.518134.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068امنيه نجيب حجى حجاج حسن زرع11790

36.528.520301918134710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اميره رأفت حسب النبى محمد سليم11791

36292029.517.51913238ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068امينه المتولى محمد حامد ابو العينين11792

37.52720302019.5134.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068انجلينا اكرم بهيج بطرس ميخائيل11793

37302030201813759.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068انجى احمد عبد الرؤف عطا الفيومى11794

37.5292029.52018136510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068اية محمد عماد الدين سالمه نصار11795

39.52920302019.5138.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايمان باسم نبيل محمد متولى يوسف11796

372920291919134810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايمان عمرو محمد مسعد الرشيدى11797

3828.5202918.518.513459.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايمان مجد محمد رشاد حسن الخطيب11798

38.53019301819135.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايمان محمد حلمى سالمه ابو زيد11799

38.5282029.52020136710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايه السيد محمد انور رزق11800

36.529183017.5191315.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايه محمد احمد ابراهيم الحارونى11801

36.528.51929.519.52013349ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايه مدحت عبد العزيز السيد احمد11802

3930193019.520137.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ايه ياسر عبد الستار حامد صيام11803

37.528162416.51312269.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بارثينا فرج فرج سيدهم سعد11804

38.5291628.516.519128.5510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله ابراهيم عبد الوهاب محمد ابراهيم شتيوى11805
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35.5301729.52018.51324.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله ابراهيم محمد احمد عاشور11806

36.52916.5301915131410ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله ابراهيم محمد سلطان الشحات11807

383016.52918.517.51326.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله ابراهيم محمود ابراهيم الباز11808

37.5291928.517.517131.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله ابو بكر محمد صبرى احمد ابو العز11809

393019.528.519201367.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله احمد محمد السعيد احمد السعيد11810

38.53019.53018.519136.57.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله السعيد عبد اللطيف محمد11811

35.528.518.5291819.5129.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله السيد محمد شعبان11812

3828.519.53020181367.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله جمال محمود محمد11813

3630163017.518129.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله طارق طلبه محمد احمد11814

37.53018.52919.520134.55.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله محمد رفعت محمد11815

35.53017.53019201328.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله محمود ابراهيم مرزوق احمد عيد11816

382916.53019.52013379.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله محمود عبد الجواد الششتاوى11817

38.53017.53019.519.5135.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله ناجى بكر عبد المنعم خلف11818

39.53018.53020201387.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسمله وليد خفاجه الحفناوى السيد11819

3725.517.53019.519.5129.57.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسنت احمد احمد حسين محمد الجندى11820

38.528.518.529.516.519.5131.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسنت اشرف نبيل عبد الرحمن عبد العال11821

39.52919301719134.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسنت السيد سعد السيد بيومى11822

343017.5301920130.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسنت حسام الدين ابراهيم عبد اللطيف خفاجى11823

33.52917.53018.519.5128.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسنت محمد سعد يسن محمد11824

37.52919302018.5135.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068بسنت وليد عوض محمود عوض11825

37.53018.5302019.513659.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068تسنيم محمد السيد عوض الشحات11826

36.52919302020134.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068تقى احمد عبد الحافظ عطيه همام11827

37.52818.53019.520133.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068تقى عادل بكر الصديق احمد عطيه11828

37.529.51923.51919128.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068جنا السيد محمد حامد سيد احمد11829

36301728.52019.5131.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068جنه اشرف عزمى عبده سليمان11830

39.53019.528.52016.5137.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068جنى خالد محمود محمد على11831

3829193018.518.5134.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068جنى عادل مسعد محمد راشد11832

38291829.51716.5131.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068جنى محمد سعد ابراهيم على11833

38.52919302019136.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حبيبه احمد عبد هللا محمد زكى السيد عبد السالم11834

373018.5302018.5135.5910ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حبيبه ايمن محمود احمد الشيخ11835

32.52919302019130.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حبيبه عبد الغنى احمد محمد البرعى11836

38.53017.5302019.51368.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حبيبه عماد عبد الحميد احمد شبل11837

39.53018.5302019138710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حبيبه محمد السيد عبده محمد11838

383018302018136610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حبيبه هانى نشات على الشرقاوى11839

33.522.514.5241319.5107.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنان حسام السيد محمد كمال الحسينى11840

35.5301829.52019.51337.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنان عباس سامى عباس11841

25.517.512.5171014.582.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين احمد ابراهيم عبد العزيز عشيش11842

36.52819302019133.5910ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين احمد على على ابو العطا موسى11843

373018.5302019.5135.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين احمد محمد عصمت محمد ابراهيم11844

38.529.51930202013789.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين حسام الدين نشات الشربينى ابراهيم11845

383019302019.5137710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين حسن شحاته محمد عبد العزيز11846

34.53018.528.51916.5130.568.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين عاطف عبد الفتاح محمود عطا11847

36.53019.5302019.51368.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين عاطف عزت على السيد الشرنوبى11848

36.52817.52920181318.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين عالء عمر نبيه11849

37.5301829.5201813569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين عمر مرعى عيسى حسن11850

322920301719.512869ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين عمرو محمد عثمان شريف11851

29.52918.5291419120610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين محمد الجرايحى البيومى حسن11852

34.52619.529.519.5181298.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين محمد كمال رمضان صابون11853
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38.52920302017.5137.5910ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حنين محمود المتولى عبد الفتاح الطنبولى11854

38292029.519.5201368.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068حياة ممدوح عباده عبد النعيم مرسى11855

36.5292026.5192013189.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068خلود ايهاب احمد هاللى عفيفى11856

38302029.52020137.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068خلود خالد طه سيد محمد11857

ن احمد الشحات الشربينى زياده11858 34301928.51819129.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068داري

ن محمود محمد عوض االلفى11859 31.5261926.518141218.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068داري

34.529.520301716.51316.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068دنيا صابر بهجت مصطفى عيسى11860

35262029.517.51912859.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068دنيا محمد سمير محمد ابراهيم11861

36.529203019.5201357.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068دنيا منصور رمضان خليل11862

35292029.51912132.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068دولت نصحى االمام عبد الحميد11863

38302029.51918136.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ديانا باسم عادل صبحى غبلاير11864

38302029.52014.5137.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رحمه ايهاب عبد الخالق عبد الخالق العشماوى11865

37.53020302018137.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رحمه حسام محمود حسن الجرايحى11866

36.52920301813.5133.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رحمه على عطيه على الدحدوح11867

37.530203019.519.513788.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رحمه مجدى احمد حافظ11868

37.5282029.518.518133.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رحمه محسن رمضان محمد البربرى11869

312619.52813.51911869ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رحمه وائل طلعت محمد الشحات11870

35.52920302017134.55.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رحيمه رفيق محمود صالح11871

نه المتولى مصطفى المتولى سليم11872 34.527202819.518.51295.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ردي

352920241818.51266.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رضوى هشام فرغلى حسن شحاته11873

3929203019.516.5137.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رغد نهاد عواد احمد االلفى11874

37.53020301915136.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رنا احمد سعيد عبد الجليل محمد11875

3729202819.516.5133.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رنا اسامه عبد العزيز العدل على11876

38.53020301817136.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رنا خالد محمود محمد على11877

37302029.519.513.513659.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رنا محمد رشاد محمد سليمان11878

35.527203019.51813279.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رنا محمود عشرى محمد احمد11879

33.5292029.52019.51327.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان ابراهيم احمد الغرباوى11880

3426.519.528.51817.5126.588.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان ابراهيم السيد ابراهيم عبد الجليل11881

26.528.518.529.518.518.5121.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان احمد عبد هللا امين محمد امام11882

383019.5302019.5137.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان احمد متولى محمد احمد ابراهيم11883

34.53019.52919.519.5132.578.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان اشرف عبد القوى عبد هللا سالمه11884

3728.52028.52019.51347.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان عماد شلبى كامل شلبى11885

36.53020302020136.55.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان محمود فؤاد على11886

3727.5202919.51713356.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان نصر عوض حامد الشافعى11887

36.53020302019.5136.558.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روان هانى عبد هللا السيد11888

نا السيد محمد السيد حمد11889 3529193019.519.5132.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رودي

نه حسام ابراهيم حامد محمد11890 31.527.5203018181275.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رودي

33.5252029.5201712889.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068روضه محمد زكى خليل خطاب11891

ه محمد منصور محمد احمد11892 3627203019.519.5132.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رون

35.5221929.519.517.5125.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068رويدا عزوز كمال مبروك رفاعى11893

36.529.51926.519.51513169ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ريتاج احمد محمد عبد الوهاب السنجيدى11894

362920281919.513279ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ريم ايمن محمد فهمى عبد الهادى11895

3330193019.517.5131.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ريم حاتم سيد محمد ابراهيم سليمان11896

34.53020271917.5130.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ريم متولى ابراهيم السيد الهنداوى11897

39302029.52020138.566ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ريم محمود حسن محمود الخولى11898

38221928.518.519.51265.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ريناد احمد متولى جمعه الساعى11899

37292030202013689.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ريهام خالد محمد عبد الهادى11900

34271929.51918128.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ساره اسامه ابراهيم محمد11901
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35.5271929.519.519.5130.568.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ساره عبد العزيز سميح عبد العزيز ناصر11902

363019.53018.51613459ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ساره عالء محمد عرفه ابراهيم11903

3528.519301919131.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ساره وجدى عبد الرحمن محمد11904

292818.52919.51912469ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ساره ياسر حسن عبد التواب الموجى11905

322618.53018.519125510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ساميه احمد محمود السيد المندوه11906

352919.5302019133.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سبرينا امجد متولى حسن صالح11907

3429193018.517130.558ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سجده طارق يوسف محمد جبر11908

000000000ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سحر محمد ابراهيم عبد الفتاح محمد11909

3723.519301919128.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى احمد عبد المطلب محمد المصرى11910

382919.5302020136.5510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى السعيد الدسوقى سالمه الدسوقى11911

38.5282029.5202013659ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى حماده السيد على محمد11912

000000000ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى حماده شعبان ابو الفتوح حسانين11913

38.53019.530202013858.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى عصام حلمى رياض محمد11914

392919.5302019137.566.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى محمد بدر عبد الرازق على11915

343018.53018.51913169.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى محمد سعد محمد ابراهيم11916

342818.529.5191912959ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى محمد طه محمد ابو المعاطى موسى على11917

362918.5302019133.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى وليد عباس رفاعى سليمان11918

35.52919291818.5130.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سلمى ياسر عبد الرحمن احمد السيد11919

36.52919301520129.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما احمد محمد الشربينى عبد الحليم11920

37291930191813489.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما سامح عبد العزيز على متولى11921

3529193012.519125.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما عبد المقصود محمد عبد المقصود11922

322718.525.511.519114.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما عبد الهادى نبيل عبد الهادى عبد الحليم11923

38301929.51818134.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما عماد الدين محمد احمد احمد11924

35281930161912869ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما عوض مصطفى محمود عوض11925

33.5281929.59.519119.558ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما محمد ابراهيم ابراهيم الزينى11926

31.52119251018106.547.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سما هشام محمد عبد المنعم المغير11927

32.524.5192913.519118.567.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سمر محمد عباس غانم اسماعيل11928

35281929.517.51912978.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سمر محمود بدير احمد على11929

32.5271929.518.519126.587.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سمراء نصر عوض حامد الشافعى11930

352819301819.513089.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سندريال الراضى يحيى العزيزى11931

29.529192912.51811948ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سهيله احمد احمد الطاره11932

33.5291929.51612.512779ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سهيله احمد ثروت عبد السميع الجابرى11933

36.527.5193016.519129.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068سهيله محمد عبد الدايم معاطى عبد الدايم11934

393019.5302019138.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شادن محمد احمد سرحان11935

352819301619128810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شذا شريف محمد محمد زاهر11936

38.530203019.519138710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شذا محمد محمد بدير عبد المعطى11937

27.526.517.5293.517.510449ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شذى مصطفى فوزى سالم محمود11938

362218.530518111.549.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد احمد فهيم احمد احمد بكر11939

3225.518.5305.518111.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد اسامه سعد احمد ابو زيد11940

39.52819302018.5136.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد اشرف عبد الحميد موافى عبد العال11941

39.52920302019138.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد تامر سعيد صبرى سعيد11942

39.530203019.51813969.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد ضياء محمد الموافى السيد الزامك11943

393019.5302019.5138.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد طارق صديق نبيه محمد11944

3927.519302019135.587ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد محمد امين ابراهيم امين محى الدين11945

37.529183018.51913369ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد محمد عبد الرازق حافظ السيد11946

39291929.51919135.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد محمد عبد السالم البتانونى11947

37.528193019.519134610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد محمد عبد الحميد على السبع11948

37.524.518.53015.51912659ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068شهد ناصر عبد هللا على ابوزيد11949
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39301930201513858.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ضحى محمد رضى عبد العزيز محمد عبد العزيز11950

39.52920302018138.549.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068عزه جمعه محمد جمعه11951

38.52917.52917.516.5131.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068عفاف اشرف حسن عبد الحميد على العاجز11952

382919.5302019136.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068علياء عبد الملك احمد السيد شتيوى11953

392919302019137610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068غاده محمد حسن احمد محمد11954

35.51814.524.513.51710663.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فاطمه حامد شحات على البناء11955

3828203018.520134.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فاطمه محمد السيد السعيد محمد11956

352716.53016.51812557ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فاطمه محمد خضارى مهدى محمود11957

392820302020137610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فرح احمد عبدربه عبد القادر الشربينى11958

37.53020302019.5137.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فرح تامر اسامه سعد الدين عبد اللطيف11959

392920302019.513889.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فرح عماد فوزى عبد الهادى11960

37.527.519.529.5182013269ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فرح عيد السيد المتولى االعصر11961

37281929161812987ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فرح مدحت احمد محمد فراج11962

38.5292029.52020137710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068فيروز محمد كاظم خليل ابو العطا موسى11963

392820292020136910ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068لوجينا محمد الهادى محمد عبد الحميد حمامه11964

38.52919.528201513597.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ليزا محسن معوض غبلاير عوض11965

38.529203019.52013799.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068لينا ايمن صبره محمد صبره11966

352819281819.5128710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068لينا عاطف مجدى عطيه داود11967

372820302018.5135610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068لينا محمد محمد عبد الحميد موسى11968

382920302019.5137610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مارى اسحاق سمير عطا هللا11969

33.52918.53019.516.5130.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مايا خالد محمد عطيه قنديل11970

3325.518281619120.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مرام عمرو عبد الوهاب احمد عبد الوهاب11971

3428.5193019.51713189.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مرثا ماجد شفيق ميخائيل غبلاير11972

33.52818.53018.519.5128.578.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مروه محمد على موسى محمود11973

32.527.518.53018.517.5127510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم ابراهيم محمد المهدى الدسوقى11974

34.526.518.53018.520128710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم ابو العنين محمود حسن11975

37.528.520302019.5136710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم احمد ماهر محمود11976

3829.519302019.5136.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم احمد محمد حسن منصور11977

3928.520302020137.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم احمد هارون عبد الحليم حموده11978

3427.5183017.517.5127510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم اسامه احمد الصاوى محمد العسقالنى11979

383019.5302017.5137.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم ايمن المحمدى الشحات احمد11980

34.52718.529.518.52012859.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم تامر صابر جاد11981

3327.517301420121.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم رمزى محمد رمزى رزق11982

373019.5302019136.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم سعد حليم على احمد11983

30.52515.517.514.52010359.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم عزيز عزيز الشربينى الشربينى11984

34.52817.529.518.520128810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محسن مختار شحاته الزهيرى11985

35.527.519301918.513179.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمد الدمرداش محمد عبد السميع11986

33.52715301715122.5510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمد السيد محمد السيد السطوحى11987

382920302020137510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمد المهدى نور الدين11988

3828.520302017136.5810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمد جابر عبد هللا البدوى11989

373020302020137810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمد رشاد عبد القادر11990

37.53019.530191913689.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمد صالح صالح محمد شحاته11991

3825.519.529.51918131.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمد محمد حامد القليوبى11992

36.525.5193019.520130.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمود احمد محمد على كامل11993

362719.5301919.5131.5410ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم محمود زكى محمد سالم11994

38302030201913869.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم مدحت احمد حمدان11995

33.528202919.519.5130610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم ناجى عبد الحميد محمد غويل11996

352819.527.5202013098ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم ناصر عبده عثمان عبد السالم11997
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3629202919.520133.599.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم نعيم محمود طه محمد كسبه11998

35.52918.5301816.513178ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مريم هالل االسالم محمد عبد الونيس11999

362717.5301918129.588.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك احمد محمد اسماعيل ابو عبده12000

33.53018.527.518.5181285.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك احمد محمد عبد الوهاب رزق12001

38.530203019.52013868.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك احمد محمد محمد عمار12002

383018.5302020136.578ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك حسن سعد شفيق الدفراوى12003

37.528.5183019.519133.57.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك سعد نبيل عبد الهادى12004

373018.529.5201813599.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك مصطفى محمود ابراهيم سالم12005

373017301919.51337.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك ممدوح سعد عبد السالم محمد الجندى12006

38.530203019.517.513897ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك ناصر عبد الفتاح رمضان12007

4030203020201408.57ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ملك وجدى المحمدى ابراهيم حسن12008

36.529.52029.518.52013499ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منار شاكر محمد السيد سعد12009

3729193019.519.5134.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منة هللا عالء احمد محمود سليمان12010

3029.51828.519.519125.599.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه السيد محمد محمد القطورى12011

31.525.517291719.512089.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه هللا اسامه مصطفى حسن مصطفى12012

37.53019302019.5136.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه هللا خالد مصطفى محمد ابو العال12013

37.530203019.520137910ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه هللا عابد حسيب عبد العزيز قناوى12014

39302030201813999ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه هللا محمد حامد حامد محمد عوض12015

383018302017.5136910ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه هللا ممدوح حامد محمد الزهار12016

2826.514.525.54.517996.57ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه عبد الكريم حسن اسماعيل احمد سالمه12017

37.53020302017137.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه عالء عبد الحليم حامد12018

38.53018.53019201366.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منه محمود شفيق المتولى احمد12019

373019.53019.5201366.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068منى عبد النبى عبد الرحمن عبد العزيز سالم12020

35301729.52019131.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مورا مالك حنا واصف12021

353019.5301817.5132.56.57ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مى احمد احمد السيد حبيته12022

35.53018.529.517.52013158ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مى طلبه محمد طلبه12023

33.52616.529.51620121.55.56ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مى محمود ذكى والى12024

37301629.51617.5128.577.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068مى هشام الشربينى رضوان محمد12025

37.53019301919135.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ميرنا يوسف حامد عزت شرابى12026

3630203019.519.5135.55.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ميسون السيد عنتر السيد12027

36.5301529.51319.51246.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ناديه جمال محمد عوض محمد ابراهيم االلفى12028

393019.53019.52013879ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ناريمان ماهر ابراهيم محمد منصور12029

36.53019.53014.519130.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نجالء اشرف توكل سعد عبد اللطيف12030

000000000ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نجوى احمد حمدان على ابراهيم12031

3929.518.52919.519.5135.56.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نجوى صادق محمد صادق عمر12032

3123.515248.516.51025.53.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى ابراهيم السيد احمد ابو الخير12033

39.53020302020139.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى امير عبد المحسن عبد الوهاب الجندى12034

33.529.5182818.519.5127.57.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى ايهاب حامد محمد جمعه الشهاوى12035

39.53019.529.51920137.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى حسن بخيت فولى سند12036

فى محمد سعود12037 36.528.51728.51517125.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى صالح عبد القادر االل

38.53018.53018.520135.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى عادل محمود محمد عبد المجيد12038

3730203019.517.5136.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى محمد عبد المغنى محمد المليجى12039

3729.518.528.519.51613378ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى محمد محمد خليل درويش12040

37.5301929.52017.51366.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى محمد محمد عبده المنسى12041

35.52718.53020201316.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى محمد نعيم زين ابراهيم12042

3729.518.527.519.52013269ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى وليد سالمه المتولى12043

33.529.52029.51820130.56.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ندى وليد محمد عبد المطلب الجمال12044

24.52410.529920975.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نرمين سليمان السيد محمود عبد العال12045
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3629183011.519.5124.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نرمين طارق يحيى حمزه عنتر12046

3228.516.529.51517.5121.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نسرين صالح محمد صالح محمد عبد اللطيف12047

31251426.5714.5103.56.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نسمه حامد احمد ابراهيم عبد الرحيم12048

33.52919301819129.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نغم وليد سميح عباس العدل12049

3329.518.529.512.5171235.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نهى محمد اسالم محمد منسوب12050

37.53018.530202013679.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور اسامه السيد محمد الدبوسى12051

3829.518.530182013489.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور هللا وليد عطيه على محمد12052

3430183017201296.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور تامر السيد عمر المرسى12053

3330183018.518129.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور تامر ممتاز عبد الخالق سالمه12054

36.529173016.51612959.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور حسن عبد الخالق حسن محمد12055

37.52919302020135.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور عثمان بن عفان محمود محمد شكيب12056

353019.529.51820132610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور عصام السيد محمد جبر12057

37.528.51929.51620130.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نور محمد ابو المعاطى محمد12058

39.53019.53019.517.5138.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورا حمدى بخيت فولى سند12059

36.52919.53013.513.5128.5410ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورا مصطفى يونس احمد محمد12060

353018.529.5182013169.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نوران محمد يحيى عمرمحمد12061

373018.529.517.520132.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نوران محمود سمير المتولى12062

343017.5301618127.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورهان احمد محمد عبد السالم جاد الرب12063

393019.53018.51913769.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورهان سيد عيد احمد12064

37.5301829.56.517.5121.5510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورهان طارق طلبه محمد احمد12065

38.53018301820134.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورهان محمد االنور عبد الغنى احمد12066

32.53018.529191512959.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورهان محمد فهمى احمد سالم12067

37.5301929.52020136610ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نورهان محمد يحيى عمرمحمد12068

343018.529.519.520131.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068نيره عبد هللا اسماعيل ابراهيم عدس12069

32281924.51619.5119.568.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هاجر عزت فريد على جاد الحق12070

35.53018302020133.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هاجر محمود عبد المنعم كشك12071

35291928.519.51813169.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هاجر مصطفى عمر عبد اللطيف ابراهيم12072

353018.529.516.520129.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هاجر هانى مصطفى نصر االتربى12073

3729.518.52518.520128.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هدى السيد جمال محمد صالح12074

37301827162012879ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هنا خليل عونى خليل العف12075

37.53017.526.518.5201306.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هنا رضا السيد المغازى حسن12076

3429.517291917.5128.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هنا سعد عادل محمد عبد العال12077

36.52818291817129.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هنا محمد ثروت مسعد علي شبانه12078

32.517.5172513.519.5105.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هنا هانى عبد الغنى محمد صهيون12079

4030193018.519.5137.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هنا ياسر رضا عبد المولى رمضان12080

36.53018.530202013569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هند اسامة احمد عثمان السواح12081

343018.5302020132.568.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هند السيد متولى معاطى حبيته12082

36.527.51729.51620126.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هند محمود صالح الدين عوض ابو المعاطى12083

33.529.516.526.51716.512348.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068هيا محمد مصطفى كمال السيد12084

3329.51829.5182012888.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ود اشرف احمد السعيد حمزه12085

343018.528.519.520130.569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068وعود حسن على ابراهيم حسين12086

34.52918.52919.519130.567ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068والء طه ابراهيم طه احمد12087

35.527.518.527.518.520127.567.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يارا عبد السالم محمد عبد السالم جاد الرب12088

33.52918.527.52020128.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يارا محمود محمد عبد الهادى12089

3729182920201335.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمين احمد حسنى عبد اللطيف اسماعيل12090

3329182620201265.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمين احمد عبد الحافظ فرج محمد فرج12091

39.53018.529.52020137.589.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمين عماد الدين محمد الديب12092

39.53018.5302020138810ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمين مجدى محمود فتحى حسين صابر12093
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35.53018.529.52020133.568ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمين محمد السيد السعيد محمد12094

35301929.52020133.58.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمين محمد كمال محمد محمود ابوعيد12095

32.529.518.528.518.514.5127.58.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمين ناصر محمد سيد ابو الحسن12096

383019.52918.517.513569ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068ياسمينا ثابت محمد عبد الهادى عبد الحميد12097

32.5301829.517.519127.589ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يمنى احمد حسن ابراهيم حسن12098

39.53017.530202013789.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يمنى اشرف محمد محمود محمد12099

34.53019291820130.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يمنى عالء نبيل عبد الدايم السيد12100

3830172817201305.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يمنى محمد السيد عيد ابراهيم12101

29.525.51627.51717.5115.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يمنى مصطفى ابراهيم عبد المقصود والى12102

34.5271729.518.518126.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة عائشه ع بنات  0068يمنى يلماز مختار أحمد مختار12103

37.53018.529202013567.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ابراهيم احمد ابراهيم قاسم اسماعيل12104

8186.52061458.541.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ابراهيم السيد محمد احمد البشبيشى12105

27.52718.52817.517.5118.55.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ابراهيم خليل رضا عيد خليل12106

253018.53016.52012054ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد ابراهيم محمد المنشاوى على12107

38301929.52019.5136.5710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد ابراهيم مصطفى كمال ناصف12108

32191827.517.517.511464ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد اشرف رمضان لطفى وردة12109

2318.515.525.51816.5100.562.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد السيد احمد السيد هالل12110

302716.5291815.5120.557.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد امجد محمد محمد الجوهرى12111

1722.512.523.51316.588.54.52ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد ايمن محمد عوض هللا عبد العال12112

33.53018.529.52020131.576.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد تامر محمد احمد عقيلة12113

32.5301929.520201316.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد تامر مصطفى حجازى12114

22.526.511.5201519.595.55.53.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد حافظ ابراهيم عوض احمد12115

23.52417.528.51620109.54.54ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد حامد مادح ابراهيم خاطر12116

35.52918281920129.557.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد حسن احمد حسن الدميرى12117

231016.5281919.596.575.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد حسن احمد عبد النبى12118

292217.528.51719.51146.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد حسن عبد الغنى حسن12119

35.52719.52919.520130.573.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد حسن يونس حسن البخانسى12120

28.53017.528.51819.5122.553.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد حمدى حليم على احمد12121

252316.5292019.5113.553ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد خالد ابراهيم محمد على12122

2929.518.529.519.5191266.53.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد خالد رمضان السعيد  على12123

28.525.514.52914.517.51125.54.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد خالد مراد عمر عامر12124

000000000ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد رضا المرسى على البشبيشى12125

292817271917.512096.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد سامح طلعت عبد الهادي سعيد12126

23.52215.5238.51392.54.55ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد سامح ماجد الهجرسى الدسوقي12127

27281625.514.5171114.54ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد سامح محمد رشاد ابراهيم خميس12128

27.510147.512.51771.53.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد سمير السيد محمد جعفر12129

3429.51829.520191316.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عادل اسماعيل التهامى الكنانى12130

262615241413.51055.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عادل السيد فريد على12131

12171520.516.512.58166.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عصام احمد السيد12132

31.5301826.51813.51245.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عصام عثمان متولى على12133

292716.52719.51411959.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عماد سليمان عيد احمد12134

23.52716.52317.515107.54.55ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عمرو السيد توفيق الطنطاوي العدل12135

25.528.519221616.51114.56ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عمرو محمد عباس محمد12136

32.526.51728.517.513.512247ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد عوض عبد البارى خليفة عوض12137

34.527.519.529.520201314.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد ماهر ابو المجد عبد الحميد على12138

28201826.516.5191094.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد متولى عبد العزيز مصطفى عبد العزيز12139

3122.517.522.51717.5110.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد ابراهيم احمد عمران12140

332718.527.519201257.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد احمد احمد المرسى12141
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28.51818.5171713.59967.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد احمد صالح يوسف12142

31.5291826.520171257.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد السيد السيد الكنانى12143

34.5301928.5202013289.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد السيد على فايد12144

31.529.51827192012559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد حمدى عبد اللطيف12145

313018.5271920125.5510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد صالح امين رضوان12146

33.53018.53019.520131.5510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد عبد المعطى عبد القادر الباز12147

33.525.5163016.520121.559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد عثمان محمود مرجان12148

3427.515.529.516.52012369.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد كمال عبد هللا العشرى12149

2724142416.517105.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد محمد متولى فرحات12150

342919.5271820127.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد محمد محمد الزهيرى12151

3728.52028.5181913259.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد مسعود عبد الغفار12152

33.528.519.5271819126.589.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمد نعيم بكر محمود12153

38.529.52029202013769ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد محمود فوزى شعبان امين12154

32.529.51827.515.51912359.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد هانى شفيق السيد عطيه12155

34.5301928.51920131510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد وائل احمد على االلفى12156

242515.526.51319104510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد وليد محمد محمد اسماعيل12157

36302029.52020135.5710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد ياسر محمد العدل رمضان12158

33.52920302019132.5510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069احمد ياسر محمد رشاد حجاج12159

3129192715.519121.5710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ادم احمد سعد الدين سعد رمضان12160

342719.52717.52012559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ادم عاطف مصطفى احمد حسن12161

282518271318.511158.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ادهم جمال رياض شريف سالمة12162

262314.526.513.518.5103.578.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ادهم على عوض محمد ابوليله12163

302916.5301219117.559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ادهم فواز محمد محى الدين عيسى12164

24.52317301619110.559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ادهم محمد عيد عبد هللا عبد الباسط12165

3527.51828.5192012849.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم السيد محمود السيد حسون12166

71712.52041760.567ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم ايمن يوسف السيد موسى12167

5.52.55.52.51101737ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم خالد الشحات احمد العشماوى12168

30.5291829.5181912587.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم عبد الرحمن زكى حافظ خليل12169

21.529.517.529.5142011259.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم عماد محمد محمود الصاوى12170

24271729.517.51811569.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم محمد احمد شفيق عبد النبى12171

30.529.519.529.51920128510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم مدحت محمود صبرى جمعة12172

22261529.51319105.559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اسالم وليد عادل السيد التونى12173

14109.527.53196458.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اشرف حسن احمد عبد النبى12174

13.5151126.54.51970.558.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اشرف رضا محمد محمد السيد12175

2324.59.529.5101996.568.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اشرف رفعت عباس محمود حسن ناصر12176

251914.52791994.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اشرف مجدى جبر عبد الرسول محمد12177

22231528131810159.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069البراء وائل نبيل عبد المقصود العشرى12178

35.52815291816125.559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069السعيد حماده السعيد عبده السيد12179

3026927.513.51410659.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069السيد اسامة السيد الشربينى على12180

182410204.51676.557.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069السيد ذكريا سالمة محمد سالمة12181

491211113646ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اليمانى رامى اليمانى محمد عبد الرحمن12182

12.59519.51.516.547.557.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069امير ابراهيم بيومى محمد حسين12183

24171521.51116.588.568.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069امير طلعت ابراهيم فكرى العدل12184

35281926.516.51912569.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069امير محمد محمد احمد شيحه12185

29.52918.527161512050ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069امين هشام المتولى سالمة12186

363018.527.5131912559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069انس اسامة محمد عثمان12187

34.53019.526.51719127.569.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069انس عبد هللا امين محمد12188

2520.51621814.590.539.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069انس محمد احمد السيد الجمل12189
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000000000ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اياد على محمود السعيد البدوى12190

37.53020302019137.5810ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اياد محمد احمد حسن ابراهيم12191

32.52618.526.514.519118710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069اياد وائل محمد احمد موافى12192

23.52615239.517.59759ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ايمن وليد عبد الحميد محمدالبالص12193

30.525.51623.51318108.558.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069بدر احمد محمد محمودهندى رضوان12194

32.526192111.51711058.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069بالل احمد محمد محمود هندى رضوان12195

35.528.5202819.519131.559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069بالل سامر محى الدين شيخ قويدر12196

3829.520291819134.569ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069بالل عبده على عبده على العص12197

3529.519.529.51717130.559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069توفيق نورهام ابراهيم سيد احمد ابوزيد12198

36.528.520281418.512778.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069جمال حسن عبد القادر حسن12199

333017.5241215.5116.568.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069جمال محمد السيد يوسف12200

3628202817.514129.549ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حازم اكرم حسين اسماعيل على12201

36.5272028.5161812889ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حازم ناصر رجب احمد يوسف12202

35.5291929.516.517129.57.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حازم هانى فكرى ابو الفتوح ابراهيم12203

35292027.52017131.559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حسام عبد الناصر محمود سعد محمد12204

32271827.51916123.558.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حسن السيد ابراهيم ابو السعد12205

32.525192618.51612149ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حسن زكريا سالمة محمد سالمة12206

33.52920292017131.56.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حسن عادل حسن احمد عثمان12207

33.52920272018129.55.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حسن محمود حسن محمود زيدان12208

24.521.515.52216.51710079ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069حسنى عادل حسنى السيد احمد12209

23.52318.52716.517108.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069خالد احمد فتحى عبد اللطيف الهاللى12210

37.5292026.52018133810ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069خالد رضا هاشم عبد الوهاب ابو جازية12211

29.52218.525.51617111.54.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069خالد متولى محمد المتولى محمد12212

3323202719.517122.569.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069خالد يوسف مصطفى زكى ابراهيم12213

31.5232028.515.512118.55.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069دانيال وائل وليم عزيز12214

32242028.515.51712069.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ذياد هانى مصطفى امين السباعى12215

20221723.515.515984.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069راغب على مبروك على صعيو12216

3425.519.52818.515125.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069رامي هاني محمد حسيب احمد12217

3327.52029.518.517128.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069رضا محمد ابو العنين عبد الشكور البدوى12218

3628203020171345.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069رضا محمد السيد محمود طلبة12219

222019231411986.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زكريا فاروق زكريا جندى12220

34.525.51923.51619118.578ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد احمد السيد فوزى عبد الحميد12221

33.525192516.51811949ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ذياد احمد محمد عبد المقصود12222

36291929.52020133.559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد حاتم المغاورى على حسب النبى12223

15167.519.59.516.567.53.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد رأفت عبد الفتاح سيد احمد محجوب12224

362919.527.517.518129.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد سامح محمد رمضان ابو القمصان12225

33.5292020.5151511846ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد عادل جمال محمد قطب12226

2517.513.523.510.5169059ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد كمال حسن فتوح12227

373019.528.519.519134.559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد محمد سعد نديم محمد12228

28.52210.527.51617.5104.5410ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد محمد سمير محمد النبوى12229

342819.5281719126.559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد محمد طلعت السيد ابراهيم12230

22.5195.525.5122084.558ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد محمد عبد العظيم محمد عبد العزيز12231

262217.525.514191055.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد محمد على السعيد على12232

352917.5261918126.566.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد مصطفى محمد السعيد مصطفى الشيخ12233

36291727.51213.5121.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069زياد ياسر الدكتور ابراهيم الوردانى12234

16.51910.522.55.515.5744.56ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سامح اشرف رجب حامد على12235

26211223129.5945.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سامح سعيد فايز زخره12236

322414.524.514.516.5109.52.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سامر فتحى السعيد السيد12237
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3830203019.518137.578.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سامر محمد يحيى حامد حجاج12238

36.5302029.5191913569ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سمير حسنى السيد عبد المحسن جمعة12239

37.529.5203019.516136.56.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سمير محمد عبد الكريم البقرى12240

26221425.510.5169878ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سيف ايهاب محمد شوقي ابراهيم حسن12241

34281927141812279ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سيف حسام الدين محمود عارف الجداوى12242

332618.526.516.519120.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069سيف سامى سيف نصر السيد12243

29.524.5173019.518120.56.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069شكرى عبد الحكيم صقر صقر12244

17.518.514.528151793.55.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069صالح وليد صالح عبد اللطيف12245

32.52819271920125.57.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069طارق حازم حجاج محمد الدسوقى12246

29.5281928.518.520123.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069طارق وحيد السيد احمد رضوان12247

2412.515.52617.51795.578ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069طالل محمد عبده عبد المقصود حميد12248

14711.525.514.51672.56.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069طلعت جمال ابراهيم محمد عشيش12249

158.5102311.517685.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عاطف محمود محمد السيد على12250

2726.516.52916.516115.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد الموجود الحفناوى12251

31.5261729.518.515122.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن احمد ابوخليل ابراهيم البشبيشى12252

34.528193019.5191315.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن السيد المرسى محمد المرسى12253

3629.519.529192013357.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن الشافعى ابراهيم سالم المنسى12254

342617.528.519.519.5125.569.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن جمعة القصبى محمود12255

3427.515.5302019.5127610ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن حسن حسن نصر درويش12256

16.513.58.59.511.51659.55.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن رضا عبد النبى ابراهيم بسيونى12257

2926.516.529.519.517.51215.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن سامح احمد العربي على عطيه12258

35282029.52018.5132.56.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن سمير بكر عبد الرفيع12259

333016.5292018.5128.55.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن شريف طلعت عبد العظيم محمد12260

332718.5291919.5126.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن طارق شريف احمد السيد12261

3127162917.518120.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن عاطف موسى امام12262

30.525132913.518.51116.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن عبيد الشين عبيد الشين12263

29.52515.5281819.511667ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن علي فتحي شندي12264

3828.518.530201913578ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن عماد عطيه حسن سليمان12265

3829.520302019137.5710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد احمد ابراهيم العشرى12266

28.52013.52610.51998.548ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد احمد دعدور12267

393019302019.5138710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد احمد طلبة الموافى12268

35.527192819.519.5129610ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد السيد فهمى يوسف12269

35.527.518.528.517.518.5127.578ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد سمير العدل شعير12270

3729.52029.5202013669.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد عبد اللطيف محمد شريف12271

35.527.51728.51919.5127.579ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد عزت سعد الدين عبد الرحمن12272

393019.5302020138.5710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد علي علي علي مصطفي12273

392819.5302020136.579ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن محمد مسعد ابو العنين حسنين بحبح12274

353017.529.5191813178.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الرحمن ياسر السيد رمضان تقى الدين12275

32.528.515.5281816.5122.566.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الكريم سامى احمد محمد احمد12276

292817.528.517.515.5120.577.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد هللا السيد سعدالدين ابراهيم ابراهيم12277

20.521.511.527.518209977.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد هللا السيد عبد هللا الغريب يوسف12278

29.5291828.519.519.5124.578ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد هللا الهادى شعبان السيد شعبان12279

32.52916.5302019.512879.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد هللا سامح عبد الصادق بنداري شعبان12280

28.52916.52919.517122.568.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد هللا ماجد محمد عبد الفتاح عوض12281

29.52716.52619.516118.577ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد هللا مصطفى طه على الديب12282

3.557.5811.51335.555.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد الوهاب صالح عبد الوهاب احمد ابو العنين12283

352913.52217.5171175.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عبد هللا سامى احمد محمد احمد12284

372918.5301920133.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عالء الدين وليد عبد الحى يسن جبر12285
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23.5169.5207157659ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069على احمد ماهر فهيم طاهر مكاوى12286

3114.5143.583647.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069علي الشوادفي يوسف حسين الدسوقى12287

28269.525.514.518103.578.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069على محمد على عوض هللا على12288

29.52812.526.513.5191107.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069على ناصر محمد عبدة الزيادى12289

31.52814281520116.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069على وليد على عباس احمد12290

353018.527.518.517.5129.585.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر احمد خلف القصبى خلف12291

34.52917.530182012979.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر احمد عبد العظيم عبد الرحمن ابو سمرة12292

29301427.51717.5117.57.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر احمد فتحى محمد عبد الملك12293

34.52716241819.5119.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر السيد محمد السيد على12294

292915.52812.512.51146.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر حمدى محمد عبد الودود على عبدة12295

35.52817.5281719.512679.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر حمديتو محمد الشحات عبد الرحمن12296

34.529.518.528.515.519.5126.56.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر خالد اسعد حامد العدل12297

282813.528.515.517.5113.579ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر عبد الرحمن محمد شطا حسن12298

302915.528.51314.511679.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر عبد العليم محمد زكى12299

3830183016.518132.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر محمد احمد طلبة الموافى12300

31.52818.525.515.517119710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر محمد فتحي فتحي سعد12301

30301723.51119111.577.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمر وليد فتحى محمود سعيد العيشى12302

34.528.518.5301919130.5910ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو احمد السيد محمد هالل12303

27.512.51028.571985.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو احمد صابر حسن يسن12304

292211.52881998.54.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو السيد عوض شحاته12305

302711.520.514.519.5103.557.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو السيد محمد ابراهيم ابو عبده12306

238.5101861965.557.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو خالد السيد ابو فرج سعود عبد الحليم12307

352818.528.519.519129.588.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو خالد فايز مصطفى فايز عوض12308

33281829.51917.5127.56.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو خالد محمد عبد المجيد احمد بدر12309

3219.51426.510.518102.589ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو رضا الموجى ابو الفتوح على12310

282917.5261919119.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو فايز السيد عطيه سليمان12311

36281928182012969ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو محمد ابو العنين ابو العنين12312

3429172817.520125.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو نبيل صالح مصطفى محمد12313

242114.524111794.538ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069عمرو وليد محمود محجوب محمد12314

25.515.512.528713.588.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069فارس رضا خيرى المرسى الخولى12315

263.51028102077.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069فارس ياسر ابو االسعاد محمود محمد12316

52413.511225.53.54.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069فتحى عبد الرحمن فتحى محمود12317

22.569.529.541971.549.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069فهمى موسى فهمى موسى حسن12318

37.52820302019135.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كريم ابراهيم عدلى محمد على12319

36.52118.528.51818122.54.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كريم احمد ابو النجا رجب12320

3420.5142515.5181093.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كريم اشرف السيد على عوف12321

3321.516.52215.518108.547.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كريم تامر السيد الهادى بيومى12322

35.529192918.51913159ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كريم عصام الدين السيد عبد الحميد السيد12323

72316.528.516.51591.5310ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كريم محمود عبد الرحمن شقير12324

31.5271728.519181233.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كريم هانئ عمر احمد عمر كردوشة12325

2427.517.5291917.51174.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069كيرلس عماد عالم صادق12326

1518.51529.51619944.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مؤمن محمد توفيق احمد عثمان12327

21.52814.529.515.5181094.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ماريو الفونس سمير وهبه12328

2518.515.527.513.51710048.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مازن انس المتولى ابراهيم عمر12329

3625.518.527.51819125.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مازن رضا شعبان محمد البربرى12330

154.515.52113.51669.53.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مازن عصام الشحات احمد على12331

32.521.51728.514.5181144.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مأمون حامد عبد الفتاح حامد الصعيدى12332

3223.518.527.51819119.559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد ابراهيم عبد الفتاح محمد غطاس12333
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363018.52918.51713259.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد ابراهيم محمد ابو العنين12334

39.53020302018139.569.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد ابو المجد السيد ابو المجد سالمة12335

33.5291728.5191812759.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد احمد ابراهيم احمد المصرى12336

32.52920292019130.55.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد احمد السيد محمد شعبان12337

34.52818.52919.511129.549ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد احمد حسان عبد البارى االشوح12338

38.53018.53020181373.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد احمد شعبان الشناوى12339

37.529183019.5201344.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد احمد صبحى توفيق شحاته12340

372818.52919.519132510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد احمد مخيمر ابوزيد12341

32.525172919.518123510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد البكرى محمد طاهر البكرى12342

34291929.517.519129610ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد ايمن المرسى شندى مكاوى12343

3526.51825.518151234.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد تامر محمد حسين عبد المجيد12344

1668.517.5514.5535.55.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد حسين محمد محمد البنا12345

24.58.51119.514.5167846.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد رضا محمد طه العريان12346

3225.515181518105.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد شريف محمد عبد السميع المرسى12347

383019.5302019137.578ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد صالح محمدى السيد محمدى12348

3225.518281818121.57.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد طارق رمضان جمعة عبد البارى12349

383019262018133810ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عادل ابراهيم محمد مزروع12350

34.530193019.52013369.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عادل اسماعيل التهامى الكنانى12351

35.53019.529.519.51913469ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عاطف عبد الحى حسين سعود12352

36301930202013579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عاطف عبد الشافى على عبده12353

3319172611.519106.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عامر المتولي عبد الوهاب عبد العزيز12354

3728.519.528.519.519133610ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عبد اللطيف ابو زيد ابراهيم12355

331816.5231619106.5510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عبده طاهر سعد12356

36261728.51819125.53.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عصام محمد احمد ابو العنين12357

34.52917291818127.5610ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عصام مرسى جمعه حسن12358

373017.5301920133.5610ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عالء الدين فتحى عبد الوهاب الحديدى12359

242112.52013.5189148.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد عالء الدين ماهر محمد رزق12360

36.524.51325.51418113.55.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد على عبد الجواد محمد خليفة12361

33291726151912088ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد على عبد العاطى احمد ابراهيم12362

35.5301928.5191913268.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد محسن ابراهيم توكل سعود12363

38.53017.528.518.5191336.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد محسن عبد العزيز عبد العزيز محمد12364

34.52918.529181912979ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد محمد مسعد حامد ابراهيم12365

36.52919.530191913479.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد محمد معاطي عوض عطيه12366

35.53018.53020201347.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد محمد يحى السيد عبد الدايم12367

32291830201812979ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد محمود  عبد الحميد متولى عرفة12368

36.5301929.5191813479ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد محمود فراج محمود ابوزيد12369

32.528.518.5261418119.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد مصطفى توفيق مصطفى عثمان12370

35.529.51929.514.51912889ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد مصطفى عيد طلبه12371

3529.519292018132.5710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد مصطفى محمد ابراهيم فلفل12372

393018.5302019137.55.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد مصطفى منصور عبد الغفار12373

353018.53017.520131810ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد ممدوح محمد رشاد حافظ بدوى12374

32.52718.529.515.51912369ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد نبيل محمد عبد المطلب طه ابراهيم12375

34.5271929.517191276.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد هانى المتولى محمد المشد12376

362917.53017.51913069.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد هشام محمد اسماعيل السيد فياض12377

3626.5183013.51812459ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد وسيم مسعد حامد داود12378

272318.529.5131911169ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد وليد صبحى نمر صالحية12379

29.52517.528.511.51911279ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد وليد عبد العزيز عبد الرحمن شلبى12380

3830193020201377.510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد وليد محمد عبد الفتاح صالح12381
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000000000ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد ياسر عبده اسماعيل12382

382919302019136710ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمد ياسر محمد الشربينى على الشربينى12383

29.52917.52918.518123.549ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود احمد احمد محمد ابو النعاس12384

34.5291829.5191813049ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود احمد مصطفى محمد حفنى12385

33.53019292017131.548ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود اكرم محمود محمد على12386

34.53019301818131.53.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود ايهاب محمود العجمى12387

353018.5301919132.569.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود رضا محمود محمد رمضان12388

1929.514.53017.519110.53.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود عادل على اسماعيل محرم12389

323019.52919.5191306.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود عبد العزيز شوقى عيد الباز12390

29.529.51829.518.51912559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود عمرو محمد احمد دنيا12391

27.529.51829.517.5191223.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود محمد عبد النبى ابراهيم بسيونى12392

32.527.519.529.519.519128.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود محمد فتحى احمد رزق12393

34.52619301819127.568.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود محمد محمد السيد غنيم12394

3528.51929.520191325.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود محمد محمد حامد ابو العنين12395

282819.529.5181912369.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود محمد محمود محمد المكاوى12396

1920.51327.51418.59446ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود هانى محمود علي احمد جوهر12397

000000000ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069محمود ياسر عبده اسماعيل12398

103614811413.52ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفى احمد احمد امام محمد12399

22.52511.528.516.5181045.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفى احمد شوقى عبد السالم رزق12400

33.529183019.51913069ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفى اشرف احمد الشرببنى احمد الشربينى12401

3629192919.519132.57.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفى اشرف محمد عبد المنعم محمد على12402

322619.52919.5181264.58ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفى ايمن محمد غازى12403

31.527.51525.51718116.549ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفى طارق عبد العظيم السعيد احمد12404

302818.527.518.518.5122.53.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفي فتحي محمد االسناوي12405

282817.528.5201712248.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مصطفى محمد عبد الودود رجب الحداد12406

31261928.52018124.54.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069معاذ السيد عبد الحميد احمد عبد اللطيف12407

3125192918181223.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069معاذ ايمن عباس محمود حسن ناصر12408

1519.512.51612.51775.557.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مهاب محمد محمد محمد الخميسى12409

18.513.59.5181516.574.566ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مهند خالد اسماعيل فتوح محمد الجيزاوى12410

31.527.5182917.519123.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مهند سامى محمد على حسانين12411

23.524.51726.517.5101093.56.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069مينا تامر لبيب فوزى متياس12412

26.524.516271617.511036ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نادر احمد محمود احمد درويش12413

3730203020191375.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نادر السيد السيد امين شحاته12414

2025142612.516.597.559.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نبيل طارق نبيل فهمى الدسوقى سلطان12415

36.52820302018134.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نور الدين احمد محمد احمد سالم12416

17.52717.52818.517108.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نور الدين شريف مسعد المتولى حسن12417

35291829.52018131.55.57ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نور سعد محمد الشرقاوى عباده12418

262416.52818.51811358ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نور عماد حمدى فهمى المتولى12419

دين محمد على حسن12420 2826162619191155.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069نورال

20.526.515.52517.51810559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ياسر محمد عطيه عبده12421

302918.528.519.518125.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069ياسين سامى ياسين محمد عيسى12422

2926.517.519.51717.5109.548.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يحيى صالح يحيى صالح المرسى12423

27.517.5183017201106.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف احمد السيد احمد الباز12424

2929.5183018.51912579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف احمد السيد محمود الجيزاوى12425

352719.5302019131.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف احمد على عبد البارى ابراهيم12426

34.527.519.529.519.520130.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف السيد احمد حسين احمد12427

31251929.518.5201236.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف ايهاب عبد الواحد محمد احمد12428

51623.59.5133625ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف تامر عبد الجواد محمد12429
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35291928191913059.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف حاتم السيد البدوى عبد العزيز شومان12430

32282028.51919127.54.59ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف حسين عبد العظيم محمد حسنين12431

3529203020201346.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف حمادة طلعت احمد احمد ابوطالب12432

36.530193019.5191355.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف رمضان محمد خالد على12433

32.52619.530201912879ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف سامح محمد رمضان مجاهد12434

30.519.514.527.514.519106.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف سمير احمد احمد رزق12435

7.56.51325.591761.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف سمير عثمان ابراهيم حسب هللا12436

353019.528.518.518131.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف شريف يحيي عبد المنعم احمد12437

3228192618.519123.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف طارق عبد الباقى الشحات عبد الرحيم12438

27.528182518.5191177.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف عالء محمود لطفى ابراهيم12439

332817.524.517.519120.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف عماد دينور مصطفى سالم12440

30.5261827.518.519120.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف عمرو مصطفى محمد عبد الشكور12441

331916.527.517.519113.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف غريب سالمة الغريب شميس12442

30.52317261718113.544ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف متولى بسطويسى السيد فودة12443

23.52415.5221319985.57.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف مجدى محمد حمدى على عبد اللطيف12444

272319.5201519104.579.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمد ابراهيم عبد السميع الخواجة12445

36292028.52019133.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمد السيد احمد عنان12446

37.53019.52818.518133.559ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمد الششتاوي محمد12447

23.526172216.51510549ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمد صبري عبد الحميد12448

2429.517.522.51918112.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمد صبرى محمد يوسف12449

23.524142515.515.51025.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمد يوسف عبد المقصود12450

3429.51724.519.519124.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمود السيد المندوه السيد12451

332817.52718.519124610ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمود انور ابراهيم الباز12452

37.52916.53017.516130.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف محمود جوده عبد الرحمن شميس12453

36301927.51818130.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف مصطفى يوسف محمد جمال الدين12454

352818.525.51916126510ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف نادى عبد الظاهر احمد12455

30.528.516261812.511979ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف وليد وفقى غيطى12456

31.52616.52618.519118.54.56.5ادارة شرق المنصورة  002الملك الصالح ع بنين  0069يوسف ياسر فتحى عبد الحميد عثمان12457

36.53019.53020201368.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070اسماء محمد مصطفى احمد حواس12458

3629.5202919.5171348.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070بتول نشات ابو الخير عبد العظيم النقيب12459

33.528.51928.519.5201298.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070بسملة عبد المنعم السعيد محمد المنباوي12460

3028.517.513.514.518104810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070بسمله محمد الدسوقى موسى السباعي12461

3830203020191388.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070بسنت احمد السيد امين محمد12462

35.52819.52820171318.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070بسنت ايهاب حلمى نقوال يعقوب12463

3329.5202319.5191258.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جاسمين محمد عبد المنعم احمد12464

32302030202013299.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنا تامر محمد يحيى محمود12465

383020302018138910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنه مدحت محمد عبد الحي الموافي12466

3229192415191198.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جني اكرم احمد حلمي عالم12467

3329.520292018131.58.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جني حاتم يسري محمد انس12468

372919.528.519191338.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنى سعد طه سعد الزقرد12469

383020302018138810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنى قاسم ابراهيم فراج حسانين12470

33.53020281715128.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنى محمد محسن محمد حمدى الطنطاوي12471

3930203020191398.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنى محمد محمد عبد الفتاح ابراهيم سليم12472

37.53020302019137.59.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنى هانى حسن احمد نعمه هللا12473

36.53019.5302020136910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جني وائل احمد ابو العال12474

34.52918.53020191329.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جنى وليد محمد الهادي محمد12475

3830203020171389.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070جومانا حنا جورج حنا12476

36.53019.528.51915133.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حبيبه احمد هشام احمد ذكى حسن توفيق الدجوي12477
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3730203020181378.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حال احمد عبد الفتاح اسحق ابراهيم12478

36.53019.529.51918134.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حال خالد احمد زكي حسني12479

37302029.52019136.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حال هشام ابراهيم على المشد12480

3629.520292019134.59.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حنين على سيد على ابراهيم12481

36301928.52016133.59.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حنين عماد محمد مصباح حسن عيد12482

3330192618.517126.599.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حنين محمود بكر ابو بدير معن12483

31.52818.524.518.5181218.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حنين محمود محمد احمد المليجى12484

37.52920292019135.59.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070حنين ياسر عبد الهادى عبد الهادى الراعيه12485

37.5302029.518.516.5135.59.58ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070رنيم محمد ماهر ابراهيم محمد ابو الخير12486

35.53019.5301919134910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070روان احمد محمد عبد الوهاب السعيد طافش12487

تا عاطف بهجت انيس12488 3329.519251716123.589.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070روزي

3829.52028.51917135910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ريتا عادل سولاير بولس12489

373019.529.52014.5136810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070زينه تامر جمال عبده عبد الهادى12490

38.53020302020138.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ساره محمد والء محمد محب محمد حماد12491

3930203019.520138.59.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سدره طارق سليمان محمود سليمان12492

37.53019.53019.517136.59.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سعاد حاتم محمد فتحى احمد البكري12493

343017.5301917130.58.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سلمى احمد عبد الحليم حامد12494

36.53019.529201813599.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سلمى اسامة ثروت محمد يوسف عبد هللا12495

352919.5291819130.589.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سلمى اشرف عبد الصمد حامد غازى12496

3929.519.530201713899.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سلمى ياسر عبد الهادي ابراهيم جمعه12497

35.52918.52818.516.5129.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سما احمد عبد الحليم حامد12498

37.53019.528.519.5171359.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سما هشام محمد صالح الدين حماده12499

37.53019.529.51919135.59.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070سما وائل حمدى دويدار دويدار12500

37.529.5203020201378.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070شروق ابراهيم علي محمود سليمان12501

37.53020302016.5137.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070شهد احمد ذكى عبد العليم الشباسي12502

37.53020302019137.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070شهد احمد سعد احمد طه12503

36.529.519.526.51815.51307.59ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070شهد احمد عبد الحميد محمد عبد الوهاب12504

35.529.517.52716.513.51267.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070شهد اشرف حسين حسين مخيمر12505

36.529.51927.518.516131610ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070شهد ايهاب محمد السيد عبد الهادي12506

36.53018.52717.516129.599.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070شهد رامي متولي عطا متولي12507

3829.519.53019.512136.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070فبرونيا سامح يوسف ملك12508

383019.52919.515.513699.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070فرحه محمد محمود السيد ابراهيم12509

363019.5302019135.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070فيرونيكا شريف كمال بيوك12510

35.53020292014134.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070كريستى عاطف عبده كامل عبد الملك12511

36.530192818.514.513289.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070لجينه ماجد ابراهيم محمد الموافى12512

3530202919171338.58.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070لوجينا حسام محمد عبد الخالق12513

36.53019.529.519.518135910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ليليان وهبه بنيامين متري12514

ا اشرف وليم عطا هللا12515 3729.520302015.5136.599.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مادون

3729.519302014135.5710ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مارتينا ماجد محروس كامل عبد الشهيد12516

3529.518.529.517.512.51307.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مارينا ايمن رزق عطا هللا سدره12517

34.5301928.519201318.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مارينا مجدى معوض عبد الباقى معوض12518

36.5301929.5181513389.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مايا سامى داود زخارى12519

36.53020272019133.589.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم اشرف الشحات السعيد ابراهيم12520

37301927.52020133.58.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم طارق فريد على العدل12521

37.5302027.52014.513579.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم فايق فهيم وديع12522

3729.5202819.51713499.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم محب ابراهيم شحاتة جرجس12523

31.528.519.52619.51912595.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم محمد ابراهيم المتولى محمد12524

313020261917.51268.58ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم محمد عبد الكريم سليمان ابراهيم12525
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293019.528.519.518126.598.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم محمد عصام امين المرسي12526

37.53019.529.52018.5136.599ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم محمد على دغمان12527

32.530192519.515.512689ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم مالك ماهر رزق12528

38.529.519.528.52017.51368.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم هانى نصر اسكندر ديمتري12529

35.530193019.5171348.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مريم وجدى جرجس زكى سعد12530

383019.529.519.519136.58.55.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك اسامه محمد الجمل12531

353019.52519.5191297.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك خالد حلمى على الباز12532

35.529.51924.519.5201288.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك رامي صالح ماضي محمد ماضي12533

3429.519261920127.58.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك محمد سعيد محمود محمد خضر12534

383019.5302020137.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك محمد علي محمد الهريدي12535

36.5301929.5202013599.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك محمد محمد صالح رشوان12536

373020292017.513698ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك محى الدين اسماعيل موسى العالمى12537

33.528.5202618.517.5126.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ملك مصطفى ذكي السيد ريحان12538

373019.528.519.519134.5810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منار السيد محمد عبد الغني عبد الفتاح عابدين12539

31.527.518.525.55191087.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مناي ممدوح محمد عبد الحميد الحصى12540

38.53019302019137.5810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منه اسامه محمد محمد الشواف12541

363019282019133810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منه هللا احمد مسعد فراج الوهيدي12542

363019.529.52019135810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منه هللا طارق صالح الدين محمد الشحات12543

34301928192013089ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منه هللا وحيد السيد حسين حسن12544

37.53020302020137.5910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منه حافظ مختار احمد مختار12545

35.529.51913.51817115.57.54ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منه محمد ايهاب احمد منصور12546

38.5302028.5181913589.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070منى مصطفى عبده العشماوى12547

3630193019.515134.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مهرائيل جورج فرنسيس باقي عبد الملك12548

31.52918.526.519.516.512578.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070مي خالد السيد موسى حسن12549

36.530203019.5191368.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ميار محمد احمد محمد يوسف12550

383019.5302020137.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ميرا ماهر محمد محمود الدسوقي12551

33.5301529.519201278.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ميرنا محمد احمد احمد عبد الغنى12552

35.529182919.5161318.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ميريام خليل لويس ايوب عبد الشهيد12553

31.52919.529.519.5101298.59ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ميلورا ماهر شمشون جريس12554

28.53016.59.515.5181008.57ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070نانسى عمرو شفيق عبد الفتاح12555

35302029.51917133.598.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070 ندى اشرف احمد السيد العقده12556

373020302019137810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ندى شريف محمد عبد المنعم السيد علي12557

3226.517.520.51916.5115.579ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070نور احمد لطفى محمود عليوه12558

32302028.519.520130610ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070نور حازم محمد فتحي الشهاوي12559

35.52918.527.518.518129910ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070نور نبيل عبد المنعم عباس السيد بندق12560

383019.5302020137.5810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070نوران محمد مصطفى محمد فوزي12561

36.53019.5291717.5132810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070نوران وليد عبد العزيز عبد المطلب ابراهيم12562

37.53020292019136.5810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070نورين مصطفى ابراهيم يوسف فوده12563

37.52919.529.52017135.5610ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070هاجر حسام مصطفي محمد محمد جمعه12564

37.5302028.517201338.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070هانيا احمد فرج محمود محمد12565

383020292017.5137810ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070هانيا محمد مصطفى محمد كشك12566

272418.525.514191095.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070هبه هللا محمد عبد الرحمن محمد ابو الخير12567

32301824.515.5181205.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070هنا حلمى محمد حلمى عبد العزيز حسين12568

34.52817.524.515.5171207.59ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070هنا عادل محمد ابو الفتوح فضل12569

33.53018.52418191245.510ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070ياسمين احمد عبد العزيز علي صالح12570

333018.524.516.514.5122.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002العائله المقدسة  0070يوستينا ماجد صبحي عبد المالك12571

3530192918.518131.55.59ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ايات عاطف محمد زكى المرسى12572

33302028.51913.5130.58.510ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ايالرية جورج تادرس يعقوب12573
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35.530203019.5181357.59ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071بتول احمد يسرى زين العابدين12574

36302027.52019133.5810ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071بسملة عادل محمد حلمى ذكى شلبى12575

37.526.518.52614.51912369.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071بسملة محمد يسرى حسن البيومى12576

37.52918282017132.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071بسنت ضياء فتحى محمد سالمه12577

3829.518.53019191355.59ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071تسنيم فريد محمد سعد محمد12578

383018.5302019136.569.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071جانا مهيب محمد محمد سيد احمد12579

342918.5301919130.55.59ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071جنى محمد عبد الحميد السيد السيد12580

298.517.521.5171993.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071جنى مدحت محمد عزالدين على القرمانى12581

332517.52415.51911556ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071حبيبة محمد فريد محمد الشربينى12582

31.526.5172515.517.5115.567ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071حال ابراهيم عبد المنعم ابراهيم12583

25.525.5161814199963.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071حنين عصام ابادة محمد زيدان12584

3430192919.519131.569ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071حنين محمود صالح حسب النبى12585

3729203020191366.510ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071دنيا اشرف متولى زيدان متولى12586

372918.5302019134.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071دنيا محمد ابراهيم منتصر12587

35.53020301919134.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071دنيا وائل صبحى الحسينى الباز12588

3629193019.517133.558.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071رحمة احمد عبد الحميد ابورية12589

36.53018302016134.55.59ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071رزان تامر احمد محمد مرعى12590

38.5301929.5191813668.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071رزان عمرو حسن ابراهيم البدوى12591

37.52919.53020191365.59.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071رنا ابراهيم بدير السعيد معاطى12592

36.530193019.51913559ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071رنا صالح على السيد على12593

3730193019.514.5135.558ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071رنا هانى حامد زغلى12594

35.53019.53020181355.59.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071روان امين رشاد امين عوض الرخاوى12595

35.52719291919129.569.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071روان محمد طلبة الدسوقى عبد المنعم12596

دا وليد فراج طة زينة12597 35.52819301818130.55.59ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071روي

36.53019.530201913669.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ريم الششتاوى ابراهيم الششتاوى12598

362919.5302020134.569.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ريم وليد احمد العشرى العشماوى12599

3625.51929.5201813089ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071زهوة محمد مجاهد محمد مجاهد12600

392917.529.5191913459.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سارة محمد رمزى محمد شوشو12601

36.53018.530192013459ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سلمى عمرو يحيى احمد الهنداوى12602

34.529162814.51812275.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سلمى محمد السيد فوزى عبد الحميد على12603

34.5301829.519.517131.578ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سلمى محمد فرج محمد فرج12604

31302029.52020130.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سلمى محمود على امين العمريطى12605

36.5302029.52020136710ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سما اسامة احمد حسين ابراهيم12606

39.5302029.5202013979.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سما سامح احمد على عبد الرازق12607

39.53020292017138.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سما محمد محمود عبد الخالق12608

36.5302029.518.517134.579ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سما نشات عبد الحميد السعيد وهبة12609

36.53020302019136.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071سما وئل عبد العزيز لطفى ابراهيم12610

36.530203019.52013679.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071شذى هشام مصطفى عبد القادر ابو سالم12611

34.529.51929.51919131.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071شهد تامر طاهر محمد الدسوقى12612

36.53019.529.519.52013579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ضحى احمد لطفى حامد فتح هللا12613

363019.5292019134.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071فاتن ادهم راضى محمد هالل12614

34.53019.514.51619114.577.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071فرح ابراهيم حامد على عبد المحسن12615

37.5302029.5181713579ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071فرح محمد محمود عوض حسن سالم12616

3430203017.516.5131.578ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071كنزى احمد محمد محمود عبد ربة12617

333020292017.513279.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071كنزى محمد احمد السيد العشرى12618

3630203019.520135.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071لجين سعد عبد العال عبد النعيم عزام12619

3429.5202817.515129810ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071لورا ايهاب بديع عريان عوض12620

36.530202917.51913380ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ليلى محمد عبد الفتاح محمود عطا12621
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3729.520302018.5136.5610ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071مارفى مراد شوقى معوض عبد هللا12622

3430203018.516132.559ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071مايا ابراهيم ياسين السيد الهايشة12623

34.53018.529.51920131.569.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071مايا محمد ممدوح احمد الطنطاوى12624

31301929.51416123.578ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071مريم احمد فؤاد سراج الدين محمد12625

35.5301929.518.512.5132.5510ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071مريم ضياء لطيف جرجس جرجس فرج12626

35.5302026.52015.513258.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071مريم عالء الدين عبد المعبود السيد12627

35.53020301916.5134.579.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ملك حسام المحمدى احمد مرسى جاد12628

3630203019.519135.5710ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ملك محسن محمد توفيق عبد الرحمن12629

362920301814.513359.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ملك محمد على محمد الذكى سالمة12630

36302027.518.52013277ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ملك محمود محمد محمود طلبة12631

34.53020301920133.5710ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071منه هللا اشرف عبد الحميد محمد12632

38.53020302020138.5710ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071منه هللا اشرف عبده عبد اللطيف عبد اللطيف12633

29.529192215.51911568.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071منه هللا محمد ثروت مصطفى جمعه12634

36.5302026.5201713389ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071منه هللا محمد صبرى الشحات شوربة12635

3530203019.519134.5610ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071منى احمد ابو العطا حامد صقر12636

383020302015.5138510ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ناردين جورج بولس ابراهيم12637

36.5281928.5162012869.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071نانسى حسن راشد ابراهيم احمد12638

38.52920302018137.5510ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071ندى المرسى محمد ذكى المرسى خليل12639

39.5302029.52020139610ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071نور احمد عبد الحميد يوسف احمد12640

29.53015271919120.549ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071نور اشرف حلمى عبد الصمد محمد حمزة12641

30.529.51627.51817121.549ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071نور مصطفى مصطفى المعاملى12642

363019.52816.51913049ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071نوران مجدى المحمدى محمد رضوان12643

3529.518.52619.519128.549ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071نيرفين احمد عبد المقصود محمد متولى12644

3429.518.52819.520129.549ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هامى ابراهيم حسين رشدى عابدين12645

35291827181912739ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071همسة خالد محمد متولى اسماعيل12646

32.530182717.52012549.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هنا ابراهيم عبد المنعم ابراهيم12647

3529.519281920130.569ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هنا حسام محمد الشربينى محمد السعيد12648

3728.51929.5191713359.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هنا شعبان محمد رمضان محمد12649

36.5302027.517.517131.5510ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هنا كامل محمد كامل على الليثى12650

38.53020302020138.5610ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هنا يحيى محمد محمود القصبى12651

3930203019.520138.589.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هيا اشرف احمد فكرى ابراهيم الشربينى12652

39.529.517.5281912133.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071هيلين سامح فهمى عبد هللا جوده12653

36.52618.529.51811.5128.569.5ادارة شرق المنصورة  002الفرنسيسكان  0071يوستينا جورجى فريد جورجى12654

30.5261418.5122010157ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072اسماء ياسر احمد نعيم ابراهيم خضر12655

31.52918.529.51720125.559.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072االء رضا عيد طلبه محمد12656

38302028202013668.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072امانى هشام عبده محمد مصطفى12657

2525152415.518104.579.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072بسمله شريف فتحى محمد احمد12658

34.529162615.52012157.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072جمانه شريف السيد سعيد ابو فتاح12659

231715.523131791.559ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072جودى محمد السيد ابراهيم خليفه12660

في محمد العطار12661 3626182819.520127.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072حبيبه تامر محمد االل

000000000ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072حنين رفعت محمد نصار محمد12662

36301728.52020131.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072دنيا عماد الدين محمد بكير12663

34.53017.52817.520127.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072رقيه محمد احمد عبد الوهاب ابراهيم12664

36.52919301920133.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072رما ايمن محمد ابراهيم الدسوقى12665

29.52613.527.512.514.510974.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072رنا عبد المحسن عبد الجليل احمد فرحات12666

34.53018.52918.520130.598ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072رناد عبد الوهاب محمد جبل12667

33.528.51725182012279.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072روان احمد زكى بيومى شبانه12668

36.5291827.519.520130.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072روان محمد احمد مسلم امين الشامى12669
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2018142215.513.589.566ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ريتاج ابراهيم محمد عاطف ابراهيم نجم12670

2829.5182517.52011878.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ساره حسن ابراهيم يوسف عثمان12671

36.53019.529.52020135.5610ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ساره عصام مسعد عبد العزيز على12672

333017.5302020130.579ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072سلمى احمد كمال عبد الوهاب ابو العنين12673

32301830202013079ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072سلمي عزمي ابراهيم الكناني12674

37.529.517.53019.52013479ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072سلمى محمد عبد المجيد عبد المنعم ابوزيد12675

37.53017.53019.520134.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072سلمى محمد على جمعه الروبى12676

373016.53019.518.513379ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072سلمى محمد عوض محمد عمر12677

34.527.517.52917.519.512679ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072سما عبد المحسن عبد الجليل احمد فرحات12678

352713.52914.5201196.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شاهى احمد محمد نصر القداح12679

36.52818291620127.57.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شهد السعيد محمد السعيد سليم12680

34261828.51419.5120.56.56ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شهد المنشاوى ممدوح المنشاوى الخضرجى12681

33.5291729.59201187.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شهد حمدى حسن السيد شقير12682

2427.51225.55.51994.551ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شهد خالد حسن عبد المنعم خليل12683

2928.515.526.5619105.576ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شهد شريف عبد المنعم محمد ابراهيم الرطل12684

37301829.51920133.5710ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شهد محمد كمال محمد المنسى12685

343018.529.517.520129.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072شيماء وليد نبيل بهرام جاد12686

222817261617.510964.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072علياء محمد فرج القصبي عبد النبي12687

373019.53019.5181367.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072غيداء سعد عطيه عبد القادر محمد12688

37.5292029.51917.51356.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072فرح احمد غازى ابراهيم غازى12689

3227.51926.512.520117.573ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072فرح جمال بدير محمد حيله12690

34.528.516.5291520123.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072كنزى الدسوقى احمد عبد الحميد احمد يوسف12691

373018.5302020135.578.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072لجين عمرو عبد العزيز عزت على12692

30.528152613.5181137.54.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مؤمنه ايمن عثمان السعيد محمد السيد12693

28.52915291920120.577ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ماجده حسن رزق عبد الغنى حسن12694

38.53016.53019171346.58ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مروه احمد ابراهيم محمد12695

393019.5302020138.569.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم ابراهيم عكاشه ابراهيم احمد12696

15.595.514.5211.546.52.53ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم احمد محمد محمد عزام12697

2822.517275.5181007.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم السيد رزق السيد رزق12698

25.52212211117.591.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم رزق رزق محمد12699

2628.515301819117.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم سامح محمد يسرى السيدالمناوى12700

31.52618.52717191207.57.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم سعد سعد سعد زيدان12701

232611.5261420100.57.55.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم عماد جالل محمود حمد12702

383019.529.520191377.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072مريم محمد الدسوقى عبد العزيز الشافعى12703

30.52717301920123.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ملك عصام عيد عباس حسن12704

323017.5292019128.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ملك محمد عبد الهادي محمد مصطفي12705

33291928.519.5191297.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ملك محمود طلعت محمد مصطفى12706

35.53018.53020201347.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072منه هللا محمود حسن عبد القادر محمد12707

343019.5301820131.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072منه هللا محمود عبد الفتاح محمد عبد الفتاح12708

32.52316221518108.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072نجالء محمد فتحى الغمرى الديسطى12709

30.528.517.52812.5141177.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ندى عبد المحسن عبد الجليل احمد فرحات12710

32.528.517.529.517.519125.55.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ندى محمد حسن السيد12711

32.52917292019127.57.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ندى محمود العشري العشري السيد12712

293016.5291718121.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072نوال محمد منصور الغرقاوي ابراهيم12713

31.526.517.5201620111.57.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072هاجر مهند محمد صالح زيدان12714

25.52917.520.516.5191097.59ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072هالة عالء محمد على عميرة12715

28.526.518.52918.5201217.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072همس باسم محمد مصطفى الليثى12716

393019.5302020138.57.510ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072ياسمين وائل عبد الصبور حسنين حسنين12717
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30.5291726.517191207.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072يمني ايهاب احمد محمد عبد المجيد12718

30.52818.52918181247.59.5ادارة شرق المنصورة  002السيدة خديجة الخاصة  0072يمنى محمد احمد حلمى عنان12719

2923.515.522.512.5191037.59.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073ابراهيم محمد محمد جوده السيد12720

2523.517.526.513.5191067.59.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073احمد ابو ريا عوض عوض عبد ربه12721

29.52913.52514191117.58.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073احمد احمد عبد الغفار ابو المعاطى محمد12722

251813.525.512.51994.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073احمد النادى محمد محمود الحفنى12723

30231524.515.5191087.57ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073احمد صبرى السيد عبد هللا12724

31231328.516.5171127.55ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073احمد صالح حسين احمد شوربه12725

362918.53019.5201337.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073احمد محمد احمد ابراهيم حجازى12726

27.520.516.512.516.51793.587.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073احمد هشام السعيد يوسف احمد العيوطى12727

363019.529.518201337.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073ادم وليد عوض محمد عوض البحيرى12728

2720.512.518.5131991.585ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073ادهم دسوقى فكرى الدسوقى ابو العنين12729

3930192918191357.59ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073ادهم وليد عوض محمد عوض البحيرى12730

382719.529.519191337.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073امجد محمد فتحى ابو الخير12731

32.53019.527.517.5191277.58.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073اياد كريم ماهر امين صادق12732

14.519.511169.517.570.57.59ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073باسل احمد مسعد عبد الفتاح السيد12733

3422132614171097.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073ريان حسن حسن مقبل عيسى12734

322316.528.518191187.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073زياد ايمن العربى الحديدى محمود12735

31.526.518.5281419118.57.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073زياد ايهاب محمد احمد عاصى12736

33.517202511.5191077.59.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073سيف تامر عاطف دمرداش مصطفى12737

19.516.51822.513.518907.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073سيف محمد شوقى الغريب حسنين12738

3628.519.529.518.519132810ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عبد الرحمن محمد ابراهيم احمد محمد12739

29.525.516.5261519112.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عبد الرحمن محمد السعيد بركات المغازى12740

31.52819.52818.519125.57.57ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عبد الرحمن محمد رأفت السيد12741

27.51410.514.510.518777.57ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عبد الرحمن محمد طه محمد عبد البارى12742

21.53013.51916.518100.55.57ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عبد الرحمن منير حسين حسين محمد بهجت12743

23.529.514.523.51415.51057.57.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عبد هللا السعيد عبد العليم احمد ابو حسين12744

22.519.51320.5151690.57.58ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عبد هللا محمد ماهر عبد الباقى سالم12745

2321.5820.51318867.57ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عصام محمد عبد النبى ابراهيم السيد عبد السالم12746

36.529.519.526.520181327.510ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073على وليد على عبد العاطى الزهيرى12747

333017.52114.5161167.59ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عمر ابراهيم عبد الحافظ عبد اللطيف الخولى12748

000000000ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عمر السيد سعد البطاوى12749

17.523.51128.5131893.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عمر الشافعى عبد البديع السيد12750

34.52718.52517.519122.559ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عمر على عرفات محمد جعفر12751

3729.520302019136.569ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عمر هانى مصطفى ابراهيم جميعه12752

31.527.51524141711255.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عمر هيثم الباز معوض معوض12753

28.518.510198198467.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073عمر وليد صابر عبده ابراهيم ديوان12754

3328.518.529.51920128.549.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073فادى امير محمد محمد محمد مظهر12755

31.5281929.5181912669ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073فارس محمد رؤوف عبده السيد12756

23.52413.525.581994.555ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073كريم وائل المتولى جبر الزهيرى12757

26.523.519.523.517.517110.553.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073مازن احمد عبد الفتاح احمد عجاج12758

27.52511.519514.58866.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073مالك احمد محمد عبد هللا مبروك12759

36281926.515.51912558ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073محمد سامح محمد حسن عبد القادر12760

21.513.510189.52072.546.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073محمد سمير سرحان يوسف احمد الحملى12761

27.52716.526.517.51911567ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073محمد عادل عبد الهادى احمد عبد المنعم12762

29.52816.52215.519111.569.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073محمد مصباح محمد عبد الدايم حرزه12763

29259149198654.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073محمد نهاد احمد على احمد12764

ازى داود12765 25.521.511128187836ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073محمد هشام كامل االزم
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211815.521.510.51986.545ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073محمود احمد حافظ ابراهيم بركات12766

30251323131910458ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073مصطفى امير محمد احمد االمام12767

30.5251424.513.518107.545ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073يوسف احمد السيد فتحى صالح فوده12768

29.529.512.522.513.518.5107.557ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073يوسف تامر سمير ابراهيم سرور12769

31.524.518.5231619113.569ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073يوسف حمدى الغريب المندوه12770

2723182114.520103.548.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073يوسف محمد فتحى حسين فرج12771

28.52415.520132010146ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073يوسف محمد محمد محمد محمد يوسف12772

31.526.513.527.515.518.5114.555.5ادارة شرق المنصورة  002عمر بن الخطاب االسالمية  0073يوسف وليد احمد مختار نور الدين12773

هيه  0074ابراهيم هيثم منير على محمد عبد القدوس12774 32.517.57.524817.589.53.56ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد الحسين على محمود اسماعيل12775 37251824.516.51612159ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد تامر احمد لطفى صادق شومان12776 35302028.51719130.568.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد رشدى ابراهيم محمد الخولى12777 32.53017.527151912277.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد ضياء الدين عبد المعبود السيد الشحات12778 342919.528.5201713167.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد طارق محمد محمد الشواف12779 36.52919.53019.518134.586ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد كمال فرج ابراهيم على12780 35.52819.529.514.51712767ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد محمد صفوت عبد الحى العواد12781 36301928.51918132.577ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد محمد عزت فهمى البهى12782 32.52719.5271817.512467.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد محمود محمد محمد شفيق12783 29241426161810978ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074احمد وائل احمد حسن السيد12784 24.5221219.51114.58955ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074اسامة عبد الفتاح زكريا الديب12785 28.521.512.520.51115.59455ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074اسالم هشام محمد محمد صالح كشك12786 31.52416.5229.513103.544ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074اندرو مينا يحيى حليم جورج12787 33.518.51727.51214.5108.576ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074باسل عماد محمد حسن خويصه12788 36.52917.529.518.51813169ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074بافلى صفوت فخرى ناشد تادرس12789 38.53020301918137.569ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074بيشوى سعد الديب جاد12790 373020301917.513668ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074بيير امر جرجس ميخائيل12791 35241522.51015.5106.557.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074جورج مجدى جرجس مجلى جرجس12792 34.53019301617129.567.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074جون سامح ثابت ميخائيل حنا12793 272412.526.5131010349.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074ديفيد رزق يوسف رزق سليمان12794 3327.513.530181212248.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074رامز عماد نجيب الشرقاوى غالى بشاى12795 39.52618.529.51918.5132.579.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074زياد لطفى محمد ابراهيم على12796 37.53019.53017.518134.569ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074ستيفن مايكل عادل سامى يوسف12797 323017.52916.515.512569.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074سيف ممدوح شتا نوار حسن صيام12798 33.528.517.53017.51512768.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074طارق هشام حسن عبد الباقى عمر12799 36.530203018.515.513559ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074عبد الرحمن احمد منصور محمد القليل12800 3730203019.518136.579.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074عبد الرحمن عصام طه احمد شريف12801 35.529.5152813.520121.557.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074عبد الرحمن محمد السيد ياسين الغريب12802 3530192919.519132.558.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074على اسامه محمود على الخطيب12803 35.53019301919133.538.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074على عبد السالم عبد العليم عبد الحميد12804 30.5281729.5201712526ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074على هانى محمد على عوض12805 35.52917.53019.516131.5410ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074عمرو عادل انور مجاهد12806 37.530183019.51513526ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074فادى جورج زاهر ولسن حناهللا12807 38.529.518.5302017136.555ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074كيرلس جرجس خلف حبيب جرجس12808 3429182916.57126.512ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074كيرلس ناجى رمسيس اسعد عياد12809 34.52516.52911.519.5116.558.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074مارك مجدى الشحات معوض عوض12810 37.53019.529.52020136.538.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074ماهر محمد شاكر محمد الزينى12811 30.525132412.52010557ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074محمد خليل احمد خليل الدميرى12812 36.530183018.515.513347ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074محمد طارق عباس على السيد الخولى12813 35.53015.529.518.51812948.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل
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هيه  0074محمد فايق الزكى المغازى سالمه12814 22.515.515.52010.59.58432.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074محمد محمود صالح على الحلو12815 38.53019302019137.556ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074محمد محمود محمد محاسن مصطفى السرساوى12816 3127.5142411.51210824ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074محمد هشام محمد كمال محمد زايد12817 342816.526.519.517124.524ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074مصطفى محمود محمد ابراهيم عوض12818 24.519.513.525.510199336.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074نادر ابراهيم صبرى رزق موسى12819 3129.51327.51010.511137.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

دين باسم احمد حسانين سليمان12820 هيه  0074نورال 28.5291724.513.517.5112.535.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074يوسف ايهاب محسن عبد المنعم ابو السعود12821 35.52917.529.51718128.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074يوسف جورج اديب جرجس12822 352815.53011.5111203.57ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

هيه  0074يوسف ماجد وليم حبيب12823 32.523.51528.51714116.545.5ادارة شرق المنصورة  002العنايه االل

مان  0075ابراهيم رضا محمد الشبرواي السيد عبد العال12824 37.52918.530191913468.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075احمد اشرف حسانين الشنهاب حسانين12825 39281930201913689ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075احمد اشرف محمد السيد الطنطاوي12826 33.52915.52512.520115.569ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075احمد ايهاب عاشور الشهاوي عبد العاطي12827 37.52918.530202013589ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075احمد ايهاب منير عبد الغني المعداوي عمر12828 26.52816.52712.520110.558.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075احمد شريف عطيه حسن البهنساوي12829 3730193019.520135.578.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075احمد محمد محمود المتولي اسماعيل12830 322916.527.5181812369ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075احمد منصور عبد القادر طه محمد12831 3630182819.517.5131.567ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ادهم محمد عرفه حسن السيد عرفه12832 343017.526.5191912768ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ادهم محمود فوزي محمد فوزه12833 32.52815.522.514.52011379ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075امير خالد االمير حمد هللا12834 322815.5231218110.569ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075بالل ايمن محمد عبد السميع طيرة12835 343016.5291920128.569ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075خالد ايمن محمد احمد علي حسين12836 352918.5302019132.569.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075خالد تامر محمد علي طه12837 35.5271723.5171712067ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075خالد عبد الرحمن محمد المنسي12838 31291627.518.52012267ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075زياد اسالم صالح حافظ ابراهيم بدر الدين12839 30.52719301419120.569ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075زياد اشرف محي علي حندق12840 29.524.5162715.520112.569.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075زياد طارق عبد الفتاح عبد اللطيف مصطفى12841 34.52917.528.518.51912869.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075زياد عبد الفتاح شوقي شاكر حسب هللا12842 35.530182819.52013189.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075زياد عبد النبي عزت عبد النبي عالم12843 3427.515.52718.517122.567.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075زياد محمد ابراهيم يوسف فياض12844 2222.514.518.513.514.59158ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سامح محمد صالح عبد اللطيف الحداد12845 31.52917.524.516.516.511968ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سامح محمد محمود عبد اللطيف بالط12846 35.530162817.51812757.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سيف الدين السيد منصور السيد احمد شبانه12847 35.530162417.51612367.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سيف الدين ايمن محمد ابو اليزيد حامد12848 3630162619.512127.55.58ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075عبد الرحمن احمد فؤاد حسين محمد البدالي12849 000000000ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075عبد الرحمن احمد محمد حامد ابو عمر12850 35.53018.526.52020130.569ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075علي ياسر علي محمد عاليه12851 35.528.5192716.518126.587.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075عمار عبد الهادي محمد يوسف12852 31231726.51717114.578ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075عمر احمد عبد اللطيف حامد محمد12853 34.525202516.5181217.57.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075عمر هشام ماهر محمود محمد عبد الرحمن12854 3727.52028.5201913388.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075عمرو خالد عثمان احمد عبد العزيز12855 24.52617.524.513.51810685ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075عمرو محمد الدسوقي ابراهيم12856 2020.517.519.5161893.578.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075فارس المعتز باهلل اسماعيل محمد حسن12857 37292029.52019135.589.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075كريم اسالم حسن سليمان12858 3429.5182616.5012488ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075كريم طارق عبد الرحيم عماشة12859 34.529202819.51913179.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075مازن رضا فتحي مصطفى رشيدي12860 34.5271925.5172012389ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075مازن محمد احمد محمد احمد فراج12861 34.528193017.51812989.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي
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مان  0075مجدي مصطفى حامد محمد صيام12862 33292026.517.51812689ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد احمد سمير صادق عبد الرحمن12863 342818.527.5171812599.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد احمد صادق عبد الفتاح12864 3227.520271517.5121.579ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد اسالم رمزي عارف ابو الخير12865 34.5292027.51819129810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد اشرف شاكر عبد اللطيف زيدان12866 33.524202614.51811886.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد السيد عبد المنعم محمد عياد12867 38.530203019.52013888.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد حسن نور الدين حسن الجمال12868 36272030182013179ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد حمدي سعد طلبه عمر االلفي12869 3629203015.519130.589ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد خالد محمد ابراهيم معتوق12870 37.5291929.515.520130.588ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد عادل توكل السيد شحاته12871 34292029.51919131.579.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد عبد الحليم وهبة عبد الحميد ديوان12872 34.526.52026.514.51912289.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد عبد العزيز محمود محمد عبد العزيز12873 32.526.520251719121810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد عصام محمد السيد اسماعيل12874 3629.51927.516.518128.567.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد عصام محمد عبد الرازق خليفة12875 33.5291928918118.577.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد عالء الدين السيد حسن محمد12876 36.528203019.520134109.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد فتحي احمد شلبي احمد12877 34192026122011189.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد محمود السعيد الطنطاوي ابو صالحة12878 24.520202213.51910087ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمد نجا رفعت نجا بركات12879 3429.5193015.51912889ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمود ايهاب فتوح عبد القادر سالمه12880 28291928.51417118.588ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075محمود حازم طه محمود الشربيني12881 37292029.52019135.589ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ممدوح محمد محمد النيلي12882 34302027.51819129.5810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075نور الدين سامح عبد المنعم عبد الحميد12883 33.5292029.51819130510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075نور ايمن الباز علي ابراهيم12884 33292028.52020130.579.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075نور عادل الدمرداش مصطفى بسيوني12885 30282019.51318110.5910ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف احمد السيد فيظ هللا12886 363020282020134910ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف احمد عبد الحميد السيد السيد12887 353020292020134810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف احمد عصمت احمد حسن االسكندراني12888 35292029.52019133.5810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف اشرف السيد موسى قش12889 36.52920282019.5133.5810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف حسام الدين صالح مصطفي12890 36302029.52020135.5810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف حسن السيد اسماعيل ابراهيم12891 36302028202013489.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف فتحي شلبي السيد شلبي12892 22.523.5171418.51995.579ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يوسف محمود عباس محمود عبد اللطيف12893 35.5281923.5191912589ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075اسماء محمد محمد محفوظ12894 34.530192519.51912899.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075اسيل ابراهيم فخري محمد خالد12895 27.5181720141996.556.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ايات خالد مسعد محمد محمد طرطير12896 37.5282027.518.519131.5710ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075بسملة عالء الدين حسن محمد داهش12897 38.5282027.519.516.5133.5610ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075بسملة محمد حسن محمد البلقاسي12898 36292027181913089.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075بسنت هاني بهي الدين بريقع ابراهيم12899 3629.520291919133.5810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075جنة محمد ابراهيم محمد سرور12900 28.52317.520.513.5201037.57.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075جنة ياسر عبد القادر السعيد اسماعيل12901 403017.527.520191355.59ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075جهاد عبد الحكيم محمود عامر عبد النبي12902 38.5301929.5202013759ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ديمة زكريا فرج عبد الحميد المصري12903 39.529.517.526.5202013359ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075رؤى محمد سعد عقل محمد12904 353018.529.519.519132.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075رحمة هشام محمود عبد الغني الموافي12905 34301828.52019130.56.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075رقية اسامة محمد رزق المشد12906 34.5301825.517.518.5125.5810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075رنا محمد عزت محمد البلقاسي12907 34.53017.52517171248.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075روان احمد عبد الرحمن عبد الوهاب المالح12908 2428142114.516.5101.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

يدة سمير محمود شبانة سليمان12909 مان  0075روف 34.53019292019132.55.59ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي
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مان  0075ريم احمد سمير صادق عبد الرحمن12910 33.52617.5291819.51245.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075زينة السعيد سمير السعيد ابراهيم عجيز12911 35.530192918.5191327.58.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سارة المعداوي عبد اللطيف عبد الحميد12912 322919.5302019130.578ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سلمى محمد العوضى فوده12913 362918.52918.520131710ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سلمى محمد حامد محمد محمد صيام12914 283018.521.519191174.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سلمى محمود فرج محمد سالم شقرة12915 35.53018.528.52020132.559.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075سما سامح احمد السعودي طاهر عطيه12916 30.53016.519.516.517.5113910ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075شذا اشرف انور حسن جبريل12917 32.53018251418.5119.57.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075شهد عماد محسن توفيق السويدي12918 373018.528.519.520133.55.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075شهد فؤاد محمد عبد الغني شلبي12919 32.529.517.52819.516.5127510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075شهد محمد فتحي فوده12920 3429.518.529.519.5191317.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075فاطمة محمود محمد محمود سماحة12921 34.5301829.519.519.5131.559ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075فرح سمير محمد كمال حامد12922 26271527181811379.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075فرح عبد القادر عوض السيد مدكور12923 3630173019.519132.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075فرح ياسر زاهر محمد بكر12924 3827193018.518.5132.589.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075فيروز يسن محمد يسن حسن12925 37.52617.5281418.5123810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075لوجين كريم فكري محمود فوده السيد حماد12926 352919.5291919131.5610ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075لينا شريف محمد عبد الوهاب البنا12927 36.53019.526.516.5201295.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075مروة نعيم نعيم احمد الشيحة12928 34.5291929.515.518127.5510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075مريم محمد صالح الدين جمال الشيخ الشويحي12929 362817.525.514.516121.57.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075مريم محمد عبد الفتاح علي متولي12930 3630192918.520132.569.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ملك السيد السيد فهمي محمد المكاوي12931 3126.5182817.5201215.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ملك ايمن عبد الفتاح حسن احمد12932 3528.5192918.515130510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ملك حمد هللا امير حمد هللا12933 3827.519291720130.5710ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ملك سامح عبد الكريم محمد خلف12934 34.530192817.5201296.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ملك عادل محمد جاد رمضان12935 35.53018.529.51816.5131.57.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ملك عالء عبد الواحد عبد الرحمن علي12936 3026.518.53015.517120.5710ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075منة هللا محمد ابراهيم محمد دعدور12937 35302029.52019134.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075منة هللا محمد ابو الحسن احمد شريف12938 32.5251928.51918124810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075منة هللا محي محمد محي شعيب12939 37.52917.52618.514.5128.5710ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075منة ماهر عزت الحسيني ابو راشد12940 37.528.519.53018.514.5134810ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075منة مصبح محمد امين12941 32.530192919.5181307.59.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075منى فتحي محمود محمد سالم12942 3527192918171287.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075ندى وائل سعد عبد هللا12943 3429.518.529.518.517130710ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075نور اشرف عبد المجيد احمد هواري12944 36.5291628.518.518.5128.548.5ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075نور حسام سعيد علي السيد احمد خليل12945 3028.51727.519171227.59ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075نور محمد عبد القادر طه الصعيدي12946 35301829.517.518.513089ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075نيرة جمال محمود محمود عيطة12947 3830193019.518.5136.57.59ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075هاجر عالء محمد عمر عز الدين12948 3929.519.529.52019.5137.5610ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

مان  0075يارا محمد عبد الفتاح المرغني12949 35.529.5183019201326.510ادارة شرق المنصورة  002مجمع االي

323018.53019.5201305.59.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ابراهيم رضا محمد ابراهيم المنشاوى12950

30.525.51627181811758ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076احمد ايمن محمد السعيد الشريف12951

282618.529.517.518119.549.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076احمد خالد كامل محمد سالم12952

36301929.51920133.589.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076احمد محمد اسماعيل محمود اسماعيل12953

302813.53018.51812057.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076احمد محمد عبد السميع محمد المطحنة12954

49.58.514.56.5164364.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076احمد نشات ابراهيم صالح عبد العزيز12955

35.529183019.5201327.510ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076السيد سعد السيد على ابراهيم ابو نازل12956

35.53016.53019191317.58.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076امين محمود فاروق اسماعيل محمود بلح12957

Page 270



Term1

38301730191913489.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ايمن محمد ذكى ذكى عبد المنعم12958

32291627.517.517.512287ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076جورج يسرى هالل جاد هللا12959

3126152819201197.59.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076حاتم طارق السيد ابراهيم العزب12960

34.525.51823.51517116.578ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076حسام اشرف ابراهيم عبد الهادى زين الدين12961

28.52117.525.515.51910867.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076حسن سعد حامد احمد الجوهرى12962

3026.517.517.51320104.558ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076حسن محمد حسن محمد شوقى النجار12963

25161619.51414.590.563.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076حسين سعد حامد احمد الجوهرى12964

1827.514.52216.51998.568ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076خالد احمد محمد ابراهيم العوضى12965

3327.5182616.51812179.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076خالد محمد حلمى مأمون عبد النبى12966

16241320.514.515.58868ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076زياد محمد صبرى احمد الرفاعى12967

3226.514.525171711559.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076زياد محمد عبد الحليم امين ابراهيم12968

26.524.51625.51712.5109.579.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076سمير نصر سمير فهمى سالمه12969

20191325.512.513.590410ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076شنوده مجدى سامى توفيق ابراهيم12970

24.5221817.515.51897.565ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076عبد هللا حسن احمد يس احمد12971

2723.5182816.515.511374.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076على ابراهيم ابراهيم العبادى12972

22.527.515.519121096.534.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076عمر حازم عثمان احمد عبد العزيز12973

2022.51519.512178956.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076عمر خالد محمد محمد ابراهيم12974

2722.512.523.514.51610047ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076عمر محمد عطيه حسن12975

16.524152212.5159058ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076عمر محمود شاكر محمد طاجن12976

36.52919302019134.579.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076فؤاد احمد فؤاد احمد وادى12977

2324172216.516.5102.557.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076فارس اشرف سمير عبد العزيز حجازى12978

2021.516188.513.58466.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076فارس حاتم ابراهيم عبد المجيد12979

32.52317301919121.578ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076كاراس عماد مناويل معوض حنين12980

35291930201913379ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076كريم محمد عادل محى الحنفى عامر12981

2726173018.518118.568.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076كمال محمد السعيد عثمان البهى12982

32.52816.53018.518125.57.58ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076محمد اسامه محمد حسن رمضان12983

35.524.51630181812439.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076محمد السيد احمد عطا12984

282518.529.518.516119.559.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076محمد بهجت محمد بدران صالح12985

3427132718.519119.548ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076محمد رزق سعد طه ابوشامه12986

33.52113.529.517.51811547ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076محمد عادل محمد عبد المنعم المسيرى12987

2720.511291820105.547.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076محمد نبيل محمد عبد الحميد المهدى12988

2316.510.52815.51493.546.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076مصطفى ابراهيم مصطفى خضر محمد حالوه12989

28251425.518.515.511147.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ناجى مندر مفيد كامل عبد المسيح12990

382919302017136410ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076نور محمد ابو ضيف مصطفى الشربينى12991

2927162416.517112.556.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يحيى اسماعيل محمد حسين اسماعيل12992

2616141616.51688.524.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يس عبد الحميد محمد عبد الحميد الشبينى12993

33.52610.530181311847.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف اكمل محفوظ كامل12994

363015.52618.518.512677ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف العجمى السعيد السعيد الغيطانى خفاجى12995

3525.5122518.51811656.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف ثروت السيد محمد سالم12996

3222.58.52716.510.5106.547.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف سامى رياض سيدهم12997

1117102711.514.576.528.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف طاهر محمد العتريس الدسوقى السيد12998

2320926.51114.589.566ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف عبده امين يوسف عوض12999

28.5266.526151810266.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف محمد السعيد السعيد احمد شوشة13000

382919.529.52018.513649.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف محمد انيس الحديدى هيكل13001

37.5292029.519.517.5135.5510ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف محمد حبيب السيد منصور13002

322919.5291917128.559ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف محمد عبد الجواد احمد عبد الجواد13003

3025.51927.51818.512076ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف محمد عبد العال شعبان رجب13004

30.524202517.51611773.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف محمد محمود حامد السيد13005
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33.52620271618122.556ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوسف وليد الشافعى محمد الشواف13006

32211928.51218.5112.583ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076انجى سعد السعيد سعد منصور13007

32.52919.52814.515123.574ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ايمان محب صابر كامل13008

32291828.51617123.577ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076بسمة شريف محمد السيد عبد الواحد13009

312618.52813.51711785ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076بسمله اشرف سمير عبد العزيز حجازى13010

282017.52810.51610471.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076جسيكا نادى غبلاير جيد فام13011

29.52716.528.512.51411453ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076حبيبه عوض عبد الحميد عوض متولى13012

30.525.519.5281315.5116.575.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076دانه بهاء عز العرب حسن النجريدى13013

32.52918.52914.518.5123.588ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076رؤى سعيد ماهر السعيد شعير13014

29.529192614.51511873ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076سنا محمد الشربينى سالم13015

282818.528.516.517.5119.574.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076شهد عصام محمد عبد الخبير جاد13016

27232027.51616.5113.563.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076شهد مرسى ابراهيم المرسى ابراهيم13017

000000000ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076فرح احمد مصطفى كمال الشاذلى13018

29302028.517.518.512565ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076فرح محمد عبد العزيز شعبان سعد13019

25.52419.52814.512.5111.563ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ماريا صبحى ونيس عوض13020

3428.519.527.51818.5127.556ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ماريان جان رمسيس اسعد عياد13021

3329202719.519.5128.585.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ماريانا صبحى يونان سليمان حنا13022

3527.519.526.51715.5125.577ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076مريم امجد يوسف فهمى يوسف13023

35.52519.5301719.512767.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076مريم فتحى سعد حسن الشماع13024

382919.5301716.5133.569.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076مريم مدحت عبد الباقى حنا ابراهيم13025

33.526.51929181912668.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076مريم هانى سيداروس نصر سيداروس13026

37.5302029.51819.513579ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076منة هللا خالد احمد امين االشقر13027

35.52820281819129.577.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076منه ابراهيم على ابراهيم13028

362920291518.512967ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076منه وليد الشافعى محمد الشواف13029

372920301917.513578.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076ميار احمد عزت احمد الجندى13030

34.528.52029.51717.5129.578.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076نادين تامر محمد حسين13031

3627.52027.51318.512457.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076نهيل السعيد محمد منصور سلطان13032

35.53020302019.5135.559.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076نور تامر نبيل محمود محمد صالح13033

32.529193017.519.512868ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076نورسين سامح محمود عبد المجيد عبد العزيز13034

34.52619.526.58.51611567.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076هاجر محمد عثمان عبد الهادى شرف13035

31.52519.5289.517113.568.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076وفاء السيد محمد فهيم محمد عالم13036

33.52719.529.518.518.512869ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076وفاء عصام احمد محمد السيد نجا13037

3528.519.529.518.515.513179.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ع الخاصة  0076يوستينا باسم فؤاد ناجى سدره13038

32281926.51219117.567.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077ابراهيم السيد ابراهيم السيد الخولى13039

302918.5281719.5122.578.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077احمد اسامة محمد عبد ربه13040

25.51915.52012.518.592.566.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077احمد امجد احمد رشاد13041

232415.518.59.51690.576.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077احمد باسم احمد صادق محمد13042

2417.514.5207178366.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077احمد صبري محمود ابراهيم13043

252818.5301517116.569ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077احمد طارق علي عبد السالم عبد الرحيم13044

3529203019.519133.589.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077احمد محمد عبد الحميد يوسف احمد13045

27282027.51611.5118.589ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077السعيد السعيد عبد الرحيم توفيق ابراهيم13046

1827.519.522.51413101.577.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077امير ابراهيم السيد محمد السيد البيومى13047

28.52718.5221512.511158ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077اياد احمد محمد امين طلعات13048

27271822.515.51711088ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077اياد بهاء الدين السيد السيد محمد الزهيرى13049

20.527.52023161610776ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077رامي محمد مصطفى زاهر ابراهيم13050

35.529.5182718.513128.578ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077زياد السيد محمود محمد مسعد13051

34.53016.52819.515128.578ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077زياد ضياء فاروق محمد الدمرداش13052

33.53016.529.51616125.569.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077زياد هيثم على محمد القزاز13053
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3729.518301616130.5510ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077سعيد شريف السعيد رزق على شعيب13054

293018.526.517.515.5121.548ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077سيف الدين محمد صبح محمد صبح13055

31301827171712358ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077طارق وليد محمود عبد الغفار ابو الخير13056

223015.52611.516.510547.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077عبد الرحمن عزمي محمد حسن نوار13057

252616.524118102.556.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077علي السعيد عمر فوده غالي13058

17.52913237789.556.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077عمر ابراهيم لطفى احمد السيد13059

3729.51928.516.518130.576.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077عمر محمد فوزى محمد عمارة13060

302810.524.514.514107.558.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077عمر محمد نجيب السعيد حسان13061

3928.518301916134.5810ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077عمرو حاتم على البدرى عثمان عزيزة13062

1411.56.5177.5856.564.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077قدرى محمود السعيد حسن محمود13063

3728.51727.5171612748.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077كريم احمد عبد المنعم احمد ليله13064

3725.51627.514.517120.547.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077كريم محمد فؤاد عبد الحميد فرج13065

36.529.518.529.51918.5133610ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077كريم محمود راشد عبد الحليم عبد هللا13066

37.53019.529.519.517.513679ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمد ايهاب عبد الرؤف محمد عثمان13067

36.53015.524.51818.5124.569.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمد صالح احمد احمد خضر13068

36.53015.529171912859.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمد طارق المتولي رمضان ابو العنيين13069

31.53017.529171912569.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمد محمود محمد جبر جبر جمعه13070

27.5251.515.57.5177745ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمد مصطفى محمد احمد محمد الششتاوى13071

373018.5301819133.5510ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمد ناجي عبد العزيز محمد جمعه13072

35297.52514.518.511189ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمد هشام ربيع لطفى حسن13073

383019.5301819.5135.5510ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمود احمد محمود احمد عبد الواحد13074

3727.518.528.51719.5128.559ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمود احمد محمود السيد المغازي13075

373019.53019.519.513657.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمود سامح عزت ابراهيم محمد13076

37.53018.529.519.519.513568.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمود فرج محمود عبد الحميد محمود13077

37.52919.53019.519135.558ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمود محمد محمد محمد عنتر هالل13078

37.52918.529.518.519.513358ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077محمود محمد محمود اسماعيل شومه13079

37.53017.53018.519133.549ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077مروان ناجي عبد العزيز محمد جمعه13080

35.5301329.514.519.5122.559ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077مصطفى برهام مصطفى محمد المداح13081

37.53012.529.51619125.579ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077نور الدين ايمن عبد الفتاح شحاته احمد13082

342882513.519108.578.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077يحيى ابراهيم محمد علي ابراهيم13083

3227102615.515.5110.539.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077يحيي طه السيد نعيم13084

32.530172716.516.512319ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077يوسف ابراهيم لطفى احمد السيد خليل13085

33.52912281815.5120.51.510ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077يوسف احمد عبد الكريم جالل حسين13086

36.53019291919133.578ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077يوسف عادل محمد عبد المقصود سعيد13087

34.5301928.51919.513169ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077بسمه شوقى امين عبد هللا شبانه13088

373019292019.513548.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077جودى عمرو ابراهيم محمد احمد13089

342917.52216.519.511944ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077دنيا خالد فؤاد الباز13090

37302029.519.519.513679.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077روان عصام محمد حسنى عبد الرحيم13091

322016.522.514.518.5105.559.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077ريتاج محمد عباس محمد بسيونى13092

36.52917.5291918.513179.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077سما احمد حسن عبد الوهاب سالمه13093

3415182611.517.5104.558ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077شهد حسن ابراهيم السيد حسن13094

291718.521.51212.59869ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077شهد محمد محمد رجب شلبى13095

22.5814138.514.56656ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077فرح محمد احمد محمد السيد13096

3212.515.52412.51696.567.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077فرح مصباح سالم يوسف الحداد13097

3529202618.519.5128.569.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077مريم تامر ماهر محمود13098

30.51816.51816.51999.577.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077ملك محمد السيد السعيد محمد حسن ريحان13099

33.53018.525.514.519.512249ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077ملك مهاب محمد حامد عثمان13100

31.5242026.51116.511389ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077منه هللا مصطفى ابراهيم مصطفى13101
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31282027.57.516.511489.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077ناهد ياسر سيد محمد احمد13102

32.52820281419.5122.589.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077وداد صبحى محمد السيد ابو الخير13103

34292026.515.517.512589ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077والء طارق ابوزينه محمد بنه13104

36302026.518.51913189ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077ياسمين محمد وجدى ابو المعاطى جبر13105

33.529202611.519.512089.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077يسرا عالء عبد الحميد عبد العال ابو زيد13106

2722.51620.513.518.599.575.5ادارة شرق المنصورة  002المحمدية االسالمية الخاصة  0077يمنى احمد مصطفى كمال محمد على سيد احمد13107

33.528.52027.518.518.512865.5ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078اشرف رضا احمد معوض شالطه13108

29.52920291917126.5710ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078دانيال بيشوى وجدى فؤاد رزق13109

34.52919.5291819.513069.5ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078كريم محمد عوض عبد المجيد الرمالوى13110

29.528192913.51911958.5ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078محمود احمد محمد سيد محمد العجوز13111

3128.5192915.51512378.5ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078محمود اشرف محمود صالح13112

282718.527.5919.511069ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078حنين اشرف سعيد عبد الجليل13113

3227.51928.5181312599ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078مارينا ممدوح يوسف مترى صليب13114

30.53019281418.5121.569.5ادارة شرق المنصورة  002ثمرة الحياة الخاصة  0078مريم محمد عبد المنعم ابو النصر محمد13115

911.51316.50.512.550.565.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم البسطويسى13116

17.52115.520.5213.576.547.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم احمد زين العابدين السيد13117

36301928.51716.5130.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم الباز ابراهيم عبد السالم النجار13118

28.5281929818.5112.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم السيد عبد الحميد السيد موسى13119

31.52817.52611.519.5114.589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم سيد ابراهيم محمد متولى13120

31.52918281319119.588ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم صالح ابراهيم ابراهيم الباز حبيته13121

14.598.513.51.5134733.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم عاطف احمد خليل عبد الرحمن13122

1614.514.516216.56383ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم عطا عبد القادر سيد حسن13123

14.51916252.519.57786.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحق عمر13124

31.5271926619.5109.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ابراهيم محمد النبوى ابراهيم عبد السالم13125

1.5666.50.512.520.565ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد ابراهيم السيد ابراهيم يوسف13126

36.5301929.51719.5132910ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد السيد ابراهيم جاد صحصاح13127

02265003343ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد السيد فاروق ابوزيد13128

37.52919301619.5131.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد ايوب حسن عمر حطب13129

38.53020302019.5138.5910ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد جمال سالمه حجازى شقير13130

32.52717.527.5515.5109.576.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد جمعه ابو مسلم ابراهيم الجالدى13131

32.5271821.59.516108.588.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد حسام ابراهيم محمود نصار13132

33301825.51016116.587ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد حسام على حسن محمد حتاته13133

312917.5268.515.511287.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد حسام منصور حسن سرحان13134

282517.527817.5105.587.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد حسن احمد عبد هللا13135

1817.516220.513.57462.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد حسن امام سليمان التونى13136

292719236.515.5104.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد حماده محمد عبد الخالق13137

35.529.51927.514.518.512687ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد راضى عبد الوهاب ابراهيم على13138

21310.54.5714.53775.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد رزق السعيد برهام خلف هللا13139

34281927.518.516.512788ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد رزق محمود اسماعيل حطب13140

30291926.518.516.512387ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد رضا على على شقير13141

106.578.57143975ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد رمضان محمد امين نجم13142

292819271719120810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد سمير طه زيتون13143

25.52918.528.515.519.5117810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد عادل الباز معاطى سرحان13144

262818.527.516.519.5116.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد عصام محمد محمد ابو النجا13145

29.524.516.5241818.5112.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد عالء ابراهيم احمد سليمان13146

32.52918.5281718.512599.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد عماد الدين سعد ابراهيم جبر13147

24.525.517.528.51519.5111710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد عمر عبد النبى عطيه13148

15.520.517.5198.5188188.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد ماهر محمد عبده المنسى13149
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000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد متولى اسماعيل المتولى13150

27.53016.526.51918119.56.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد احمد عطيه13151

16.52210.52314.517.586.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد احمد محمود احمد13152

10221115817666.56.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد الزناتى رزق العدل13153

25.52915.52417191116.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد السيد حسنين ابراهيم13154

3329.51929.517.519128.56.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد ايمن عثمان خالد13155

201814.52511.519.58968ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد ربيع حامد عبد المعطى13156

21.5301428.514.517.5108.56.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد رمضان محمد الخولى13157

17.530162617.518.51076.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد زغلى محمد رزق13158

272916.52816.5181176.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد صالح مصطفى البلتاجى13159

31.528.517.528.51819.51246.57ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد فتحى عبد الحميد عبد العال13160

42075.5614.542.53.54.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد محمد حسن الصعيدى13161

28.52714.5261518.511158ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمد مسعد عبد الحميد الباز13162

252413.52714.5171043.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمود احمد التابعى13163

353016.5302019131.559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمود احمد حسن نصار13164

252514.527.51619.510858.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمود عبد البارى حسن احمد13165

دين انور13166 22.52313.5271719.510368.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد محمود محمد نورال

8.52012.51912.513.572.567ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد هانى عبد الفتاح حموده ابراهيم13167

282914.5271619.5114.549.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد هانى محمد على عبد الواحد13168

32.5301729.519.519.5128.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد هشام حامد فرحات13169

21.52612.52314.518.597.56.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد هيثم على الخولى13170

27.527.51722.51516109.549.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد هيثم يوسف يوسف جاد13171

19.5281720.513.51998.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد وائل محمد فتحى ابو ريه المتولى13172

282917.5191619109.53.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد وليد احمد شفيق13173

2422.512.519.51118.589.54.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد وليد احمد قطب احمد13174

29.526.51726141911368.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079احمد ياسر حسنى محمد الغريب13175

3330152514201175.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ادم هشام عبد اللطيف ابو العز13176

28.530132415.5191113.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ادهم سعد محمد سعد13177

3229.516.528.518.5171254.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ادهم محمد سمير المتولى خضر13178

11.521.581713.513.571.536.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسامه عبد الناصر السيد محمد البربرى13179

34.524.513.5211116.5104.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسامه محمد حسنى حسن السيد13180

29.527.514291619.51163.57ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسامه محمد مصطفى محمد محمود رضوان13181

29.53018.5251819.51213.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم احمد عباس محمد عقيله13182

29.527.515.520.51719.51103.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم احمد محمد عادل عبد المعطى13183

30281422.515.519.51103.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم عصام فتحى السيد عبد العزيز13184

333014.52712.52011759.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم على محمد بخيت حسين13185

31.52915.527151911859.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم عليوة على سالمه عطيه13186

17.517828.59.51280.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم محمد رمضان سند احمد13187

10.5254.526.5101376.548ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم محمد صبحى حمدان13188

8.521.54188.52060.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم محمد عبد الحميد حسن البنهاوى13189

3218188.51458.547.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم محمد عبد المقصود محمد13190

28301828.516.51912159.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسالم وليد حسين احمد محمد13191

163.57112.518.535ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اشرف ايمن عبد العزيز السيد احمد الشيخ13192

3130172716.518121.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اكرم محمد عطيه احمد يونس13193

014.54.5800.5272.55.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079السيد حسن رمضان السيد ابوزهره13194

2624.510.527.510.51799610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079السيد محمد السيد على محمد نوح13195

122425.574.559.536.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079السيد محمد السيد محمود شحاته13196

31.53015301520121.5510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079السيد محمود حامد عبد الفتاح13197
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1526.510301119.592.559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079السيد وليد السيد عباس عطيه13198

10.5151257.516.5593.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079امجد محمد عبد الحميد حسن على13199

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079امير السيد السيد بدوى ابراهيم13200

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079امير عبد هللا محمد احمد علي عبد هللا13201

13.517.54.518816.561.55.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079امين محمد امين محمد13202

37.530193018.52013569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079انس عبد الرحيم طه عبد المقصود خلف هللا13203

14.516614617.556.569ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079انسى عماد الدين كامل يوسف ابو زيد13204

312913.5298.518.511148ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اياد رفعت ابراهيم ابراهيم البطاط13205

32301429.51420119.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ايبك محمد فوزى ابراهيم عطيه13206

21.52814271218102.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ايمن حسين صالح عقل نعيم13207

26.521.5122311.51994.559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079باسم محمد عبد القادر احمد يوسف13208

373019.529.52018.5136610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079باهر ربيع رزق مصطفى السبكى13209

15.57.5921.58.513.56248ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسام السيد محمد احمد محمد13210

2516.512.526.51316.593.538.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بالل سعد فاروق شحتو13211

2419.512.52614.519.596.538.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حاتم شوقى امين محمد13212

31.53018.5291918.512879.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حازم السيد ابراهيم السيد على13213

262416.524.5151910668.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حازم نبيل السيد محمد احمد سالم13214

14289.52211.514.58577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حسام عاشور فتحى نصر ابو الحسن13215

31.530152918.518.512469.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حسام مصطفى امين جابر13216

333017.529.51918.512979.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حسن اسامة محمد صبرى محمد صادق سراج13217

353019.529.519.520133.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حسين جمال محمد عبد هللا حطب13218

36301929.52019134.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079خالد ابراهيم عبد القوى ابراهيم العطار13219

1714.57167.517.56285.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079خالد ابراهيم محمد محمد الشرقاوى13220

2310.58.521.510.517.57487.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079خالد احمد عبد العليم الشافعى13221

27.51611.527.591691.53.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079خالد احمد محمود ابراهيم سماحه13222

15.5171224.55.51674.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079خالد اشرف صالح الدين احمد على13223

29161126.5716.589.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079خالد محمد السيد فرحات عطيه13224

36.5181329.514191117.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رامز محمد مصطفى عطيه الهريدى13225

3530143018.518127.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رامى امجد منصور عبد العال سالمه13226

33261327151311469.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ربيع عبد العزيز على ابراهيم محمد13227

181810.519131778.57.57ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد احمد رجب سالمه13228

1517.58161217.568.577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد احمد زغلول على الخميسى13229

3429.518.529.52017131.569ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد اسامه محمد توفيق منصور سعيد13230

30.5251829.51619.511968ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد رضا طه عبد المقصود13231

24.527.517.5281019107.54.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد رمضان سيد احمد ابراهيم13232

232417281018.51023.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد طارق السيد عباس محمد حلمى13233

30.52917.527.516.519.512157.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد عبد الهادى احمد حسين احمد13234

73717.5314.537.545ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد عصام الدين محمد العدوى13235

11.5181226.51715.5856.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد محمد عبد العظيم المرسى فرج13236

1081325.51316.569.53.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد محمد عبد السالم عبد السالم13237

34301727.519.52012889ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد هشام محمد ابراهيم السيد النوحى13238

3427.517.52717.520123.55.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد هيثم عبد الحميد رفعت الموافى13239

35301729201813147.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زياد وليد محى الدين ابو النصر13240

2418.510.521.512.5188785.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ساريه عبد الرحمن عالء الدين االسد13241

827.513.5013.53145ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سامح ايهاب سمير منصور13242

1019.5236.515503.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سامح محمد سامى محمد احمد13243

2817.515.5291516.51055.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سمير ثروت الدندراوى الخميسى حسن13244

332416.5291714119.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سيف الدين محمد السيد محمد هالل13245
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32.52817291919125.56.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سيف محمد احمد محمد عوض غنيم13246

11.518.513.529918.581.547.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سيف محمد متولى محمود الحلبى13247

2024.516.5281418.510338ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شادى محمود نصر ابراهيم بدوى13248

2728.519.527.51617.5118.537.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شريف احمد حسن على السيد شطا13249

6209.519.55.514.560.527.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079صالح تامر صالح عبد الهادي محمد13250

4476214.52334.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079صبرى ايمن صبرى السعيد حراز13251

25.52418.52612181066.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079صهيب محسن عاشور رزق الشامى13252

912.511174.513.55458ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079طارق مجدى مسعد شعبان محمد13253

31.52820271918125.565.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079طاهر طارق عطيه توفيق منصور13254

30.52819.524.51216114.586ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079طلعت طلعت محمد حلمى حسانين فرج13255

4711.5164.512437.54ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079طلعت عالء طلعت عبد اللطيف زرد13256

1419.518.523.5101485.55.55.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عادل محمود طير الوادى محمود13257

25.5171926.511.518.599.574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الرحمن السيد محمد محمد الشافعى13258

2210.515.526.510.516.5856.54ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الرحمن محمد اسماعيل محمد رفاعى13259

2.5513.524.57.514536.53ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الرحمن محمد شحاته محمد عبده13260

26.51816.52113.518.595.56.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الرحمن محمد مصطفى سليمان البدراوى13261

301417.520.51418.5965.55.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الرحمن مرجان بكر محمد الظالط13262

41716.52281767.572ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الرحمن هشام عطيه ابراهيم13263

28.528.51923.516.5191164.56.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الرحمن وجدى عادل كمال مرسى الباز13264

4.515.511.518.5515555.54.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد العاطى ايمن عبد العاطى محمد عبد هللا13265

2822.519.52716.515.5113.577ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا احمد محمود طه عوض13266

20.52215.5251417976.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا السيد عبد الحميد السيد ابو طالب13267

27.52318.5251517.51096.56.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا عادل ابراهيم النجار13268

272318.522.513.517.5104.566.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا محمد السيد ابو فراج محمد مصطفى13269

30.52418.525.51617.5114.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا محمد محسن حسنين محمود13270

1.53.51318.541040.552.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا هانى عبد هللا الشربينى13271

11.5106.553.52453.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا هشام فايز احمد عبد الرحمن13272

29.52818.524.516.519.511773ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد العزيز على على عبد الرازق على13273

2315.51820.5919.5865.53.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد العظيم ابراهيم عبد العظيم ابراهيم عطيه13274

12610.5132.513.54453ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد هللا طارق على حسين على13275

221517.517.56.51478.55.54ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبد الناصر محمد صالح عابدين محمود13276

2724.519.528.51319112.56.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عدى محمد فتحى مغاورى حسانين13277

261818.524.512.51799.577ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عصام عادل السعيد محمد قلبة13278

33.5161823.514.513.5105.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على احمد على احمد سالمه البهنساوى13279

3124.520271716119.55.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على احمد محمد محمود السعدنى13280

23252024.512.513.51056.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على حامد حامد محمد الزهيرى13281

34.528.520271919.51296.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على رضا على السعيد سالمه13282

3527.52027.51919.51297.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على عبد المنعم محمد محمود ابراهيم13283

30.5272026.516.516.5120.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على عطيه محمد حامد الشرقاوى13284

29.52919281817123.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على محمد حسن المرشدى13285

1617.5171899.577.576ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079على محمد على سعد على احمد13286

30.5272024.51416.51167.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمار محمد على المتولى ابراهيم13287

34.523.52021.516.515.51165.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمر احمد فتحي صديق13288

0.58.59.505223.54.52ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمر عبد العزيز محمد حسن عزام13289

1818.5162410.516.5874.57ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمر عبد الفتاح عطيه عبد الرازق معين13290

3624202719.517126.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمر محمد السعيد عبد هللا الباز13291

11.511.5125.5101350.554ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمر محمود محمد ابراهيم القناوى13292

35.5292027.51819.5130710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمر نهاد محمد عبد المطلب طه ابراهيم13293
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34262028.51919127.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمرو السيد ابرهيم السيد ابراهيم13294

32.529202817.519.51276.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمرو حسام السيد الطحاوى غازى13295

39.5292029.51818.5136810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمرو محمد محمود يحي يوسف حجازى13296

3522.52028.517181237.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عمرو ياسر عبده هاشم ابو فرس13297

2819.519.5259.514.5101.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فادى ايمن السيد على ابوحسين13298

28.524.5202712.514112.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فادى ياسر وجيه ميخائيل13299

28.5271923.51519.51136.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس احمد صالح السيد مصطفى13300

17101115.54.5145858ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس اشرف فاروق ذكى محمد13301

3023.51426.5917103410ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس عبده محمد فؤاد ابراهيم اسماعيل13302

10136.5153.5184848.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس محمد فتحى اسماعيل عنتر13303

20081.57.511.533.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس محمد متولى محمود الحلبى13304

37271930201913369ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس محمد محسن عبد المتجلى خالد13305

3522.51928.51419.5119410ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس هانى عبد المنعم العدوى13306

33.521.51625.515.519.5112510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فارس يحى ابراهيم عمر محمد بركات13307

3625.5192819.520128610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فتحى عبد الواحد فتحى عبد الواحد السيد13308

3728192617.519.5127.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فيصل محمد المتولى المتولى محمد13309

24.51216137.5137359.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم السعيد عز الدين السيد يوسف13310

5.56211017.524.558.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم السيد صابر حسن امان13311

25191720.5101891.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم الشربينى محمد السيد ابو طالب13312

31.528182612.518.5116410ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم حسام ابراهيم حسن محمد13313

25.51218.520.591885.557.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم حسن عبد البديع محمد13314

34.526.5192812.519120.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم عطيه عطيه السيد عطيه13315

36271927.517.51912789.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم مجدى فتوح عبد الحى خلف هللا13316

33.52916251519118.569ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم محمد ابو العنين على عبد العزيز13317

34261922.51319.5114.589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم محمد فتحي راغب محمود13318

31.525.517.5169.519.510059ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم ممدوح محمد الشربيني13319

197.57.515.51.517.55167.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كريم وليد محمد منصور الجناينى13320

30.52719.528.51919124.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كمال على كمال على معوض13321

1413.55.57.52.51743510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079كمال محمد كمال الدين محمد الجندى13322

37.5291928.52020134610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مؤمن احمد المتولى سرحان13323

36282027.51820129.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مازن احمد مسعد السيد مصطفى13324

17131214.515.512.57258ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مايكل عاطف فؤاد جرجس عوض13325

282317151218.595610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مجدى حسن عبد الرحمن عبد المقصود عبد الرحمن13326

1914.59.5113.51657.556.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد ابراهيم محمد السيد الشرقاوي13327

15.514.588.53.51650410ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد احمد حامد الشربينى13328

36.529192517.519127710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد احمد كمال محمود فرج13329

31.52515.523.51215107.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد احمد مصطفى حسن الليثى13330

392720292017135710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد اسامة سعد محمد سعد13331

3726.519231718122.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد اسالم جبر محمد داود13332

2620.513.52112.516.593.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد اشرف عباس عبد المنعم عباس13333

22.5201614.5111584610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد السعيد عوض عبده13334

31.523.51817.513.511.510459.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد السيد البدراوى عبده13335

37.5281927.51720129710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد السيد محمد الدسوقى ابراهيم13336

37.52519271919127.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد ايهاب حامد ياسين برقوق13337

3323.518.5251719.5117710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد جمال محمد الدسوقى هالل13338

292519241719.5114610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد حسن حسن على محمد13339

19.520.58.512412.564.559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد خالد احمد حسن الخولى13340

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد خالد امين المرسى مرجان13341
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3926.5192718.519.5130610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد خالد عثمان منصور محمد13342

392718.52617.520128510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد رضا رزق ابراهيم جمال الدين13343

34.523171816.517.5109510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد رضا محمد محمد العيسوى13344

312218.521.51517108510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد رضا مسعد محمد ابو الغيط13345

3230192816.519125.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد سامح عبد الرازق جمعه جاد13346

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد سامى محمد دسوقى حسين13347

282818.526.51618117510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد سعد سعد الدسوقى ابراهيم13348

272717.524.511.518107.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد سالمه السيد سالمه ابراهيم13349

8.5187149.511.55757ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد سمير احمد احمد البنا13350

34.52517.530181912559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد شريف محمد عثمان شريف13351

8.5189208.513.56445.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد صابر السعيد السعيد رمضان13352

37301827.52019.5132.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد صالح رمضان محمود فايز هللا13353

20.52613.52111.518.592.567.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد صالح محمد محمد13354

31.5261825.51718.511858.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد طارق السيد محمد العايق13355

32.52818.5261619.512178.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد طه ابراهيم محمد رزق13356

35291728.51719126.589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد طه عبد الرحمن عبد الحميد الخولى13357

32.52817.527171912289.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد عصام عبد المحسن عبد المعبود13358

352817.5251819123.559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد عطيه محسن عطيه الزهيرى13359

3023.519211218105.577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد عالء محمد عبد الحميد احمد13360

31.529202919.51912969.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد عماد الدين سعد ابراهيم جبر13361

34.5282027.5191912969ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد عماد على عبد الحميد الخولى13362

37.529202919.51913588.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد عماد محمد سعد13363

36.52819.526.518.519.512988ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد فؤاد رزق سالم محمد13364

31.5271923.515.520116.567.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد قدرى حسن حسن عطا13365

28.524.51821.51320105.558.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد ماجد طه محمود حراز13366

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد متولى على راشد13367

3428182717.520124.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد مجدى الغريب حسن13368

21.519.513.522.510188779.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد مجدى محمد السالمونى المدنى عنان13369

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد محمود محمد السعيد حسن13370

9.514.5016.55.5134669ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد محمود محمد السيد13371

20.514.512118186675ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد مختار محمود اسماعيل مزروع13372

20.5201023.58.51882.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد مصطفى عبد النبى حسنين13373

222412.526.516.517101.579ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد نصر محمد السبع عبده ابراهيم13374

28.5261626.518.516.5115.568ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد وليد السيد سالمه اسماعيل13375

37.528192919.518.513359.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد ياسر محمد ابراهيم سالم13376

6.54.51.520.5213.53539ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمد ياسر محمد محمد اسماعيل13377

31.5261928.5171812279ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود ابرهيم محمود عبد المقصود13378

35.528.5203019.520133.599.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود احمد محمد عمر حطب13379

31.5171526.5151810578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود احمد محمد نور الدين13380

32.524.516.525.51518.511459ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود اشرف يوسف تهامى متولى13381

19.513.51322.57.517.57698.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود السيد اسماعيل محمد13382

710.57192.56.54667.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود السيد حسنين محمد بكر13383

25.52415.526141610598ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود سعد حسن حسن الخولى13384

22.524.5825.510.516.59178.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود عادل حسن محمود على13385

159923.581664.584ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود عبد المالك عبد الحليم المتولى العاجز13386

2412.51427.514189279.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود عبد هللا السعيد عبد الحميد الشهاوى13387

2912.51827.5191810688.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود عصام عبد المحسن عبد المعبود13388

29.5817281817.5100.587.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود عالء الدين عطيه عبد الرحمن القرشى13389
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34.5292029.52020133810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود ماجد محمود محمد ابووردة13390

29.520.51728.513.517.510957.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود محمد احمد مصطفى احمد13391

39.52717.52915.519128.566.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود محمد محمد حسن حجازى13392

33.52416.527.51615117.567.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود محمد محمد محى الدين الديسطى13393

35.51618.5291819.511778ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود محمد محمود حنفى على13394

37.522.518.528.516.518.5123.568.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود محمد محمود عبد المنعم13395

36.51717271520112.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود محمد محمود مكرم هللا محمود13396

27.53.514.514913.568.547.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود نبيل محمود محمد الشوربجى13397

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079محمود هشام العزازى محمد احمد13398

2617.515.510.51.512.57158ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مروان ايمن احمد عبد الحليم احمد13399

38.53020292020137.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مروان عماد الدين صالح المتولى13400

3328152919.520124.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى اسامه محمد فتحى العالوى13401

25.5713.52614.515.586.549.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى شاكر مصطفى حجازى دعدور13402

184.5119.53.513.546.546.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى عوض مصطفى محمود احمد13403

36.53016.528.518.52013059.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى كامل عادل كامل عبد المجيد13404

2815.517.52311.519.595.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى مجدى متولى جمال الدين13405

3181618.510.518.58466.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفي محسن عبد الهادي عبد الفتاح13406

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى محمد السعيد احمد حامد القناوى13407

35281928.516.51912769.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى محمد امين عبد العزيز13408

34.524.516.529.51920124710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى محمد حمدى فوزى خضر13409

32.522.51629.51919119.558.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى محمود ابراهيم حسن13410

30.515.512.529.517.519105.5410ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى محمود عبد البارى حسن احمد13411

36.521.515.5301819121.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مصطفى هانى السيد محمد غنيم13412

3626.51628.516.518123.549.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079معاذ صالح ابراهيم عواد على13413

363016.529.51819130510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079معاذ محمد فتحى سليمان13414

710926.51.511.55448.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مهند فتحى مصطفى فوده الصاوى13415

322416.5294.518.510659.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نادر كرم حليم حبيب13416

23121226.5216.575.548.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نبيل عالء ابراهيم حسن محمد13417

30.5261527.5151811458ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نجد سمير على جمعه فالح13418

34.52818.52819.520128.559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نشات يسن احمد هالل13419

34301927.52019130.559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نصر ياسر نصر محمد الجعفرى13420

22261826.58.51910159ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نور الدين اسامه عبد الحى محمد حموده13421

32.528192718.52012549.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نور سراج منير عبد الكريم البقرى13422

3027.519.527151511969ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نور صالح الدين محمد طاهر شتا13423

دين موافى ابراهيم على احمد13424 27.52918.527.51819.5120.559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نورال

34.52819.52718.519127.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هادى السيد ابراهيم جاد صحصاح13425

29.52411.5239.51997.546.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هادى محمد احمد عبد الحميد الرفاعى13426

29.51711.523.55.519.58768.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هانى السيد رمضان عوض ابراهيم13427

27261624.51119104.548.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هشام محمد عوض هللا حسن عبد هللا13428

251010221106848ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ياسر البطل خله سفين رمله13429

6.55.54.51807.534.547ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يسرى مروان المعداوى حسن شبانه13430

29.523.516.524.510.516.5104.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يسن محمد شعبان شعبان حسن13431

35.528.518.528.514.520125.559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف احمد المرسى عوض13432

35.525.51627.512.52011759.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف احمد جمال عوض سليمان13433

2123.51127.56.51889.559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف احمد عبد هللا عوض الشنوانى13434

19.524.51829.510.51810257.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف اشرف السعيد حمدى محمدين13435

332817.527.51419.512057.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف باسم مصطفى الدبوسى السيد13436

18.514826.51126854.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف صفوت محمد عبد الفتاح القطب13437
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85312.59837.535.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف عادل على مطاوع على13438

3415.5172916.518.511249.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف عبد الحميد محمد عبد الحميد ورده13439

29.59.56211116.57757.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف عبد الغني سمير عبد الغني عبد العاطي13440

3426.516.525.515.519118710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف عصام ربيع فرج عبد الرحمن13441

3720.51826.5172011979.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف عمر على محمد حسين13442

35241626.514.52011679.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف كامل حسن عبد الحميد حسن13443

27.521.510.524.51319.59769ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف كمال محمد حسن حسن13444

3121.512.522.51019.597.559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف كمال محمد عبد الغفار13445

352817261719.512369ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد ابراهيم الشربينى احمد13446

332611.524.51319.510868.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد اسامه اسماعيل النجار13447

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد زكى محمد رزق13448

26.519.51123.514.5179578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد صديق المحروقى13449

3525.513.523.517.519115710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد طاهر رزق ابراهيم13450

352919281919.513089ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد عبده عباس مرسى احمد13451

37.527.519.52819.518132510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد على سويلم13452

37.5281428.51818.5126610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد على فرحات يوسف13453

38.5261828.519.518.5130.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد محمد السيد ابو طالب13454

362717.5261819124.539ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد مصطفى على عبد العزيز13455

34.53018.527.52019.5130.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمد يوسف ابراهيم غريب13456

36.53020302019.5136.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يوسف محمود فنجرى سيد عبد العال13457

37.53020282019.5135.5510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسراء ايمن يسرى حامد عرفه13458

32.52614.5252015.511849.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسراء محمد بدير محمود السعدنى13459

3223161911.518101.547.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسماء اشرف حسين فهمى ابراهيم13460

1818.5151810979.577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسماء سيد على محمد حسين13461

312818.525.51716.5120610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسماء ماجد عبد المولى عبد العزيز السيد احمد13462

13211522.511.51483510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اسماء محمود مسعد فالح13463

19231822.518.51610169.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079االء احمد جوده احمد13464

322819282018.5127710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079االء السيد حامد محمود المتولى13465

342718.52517.51812279.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079االء جمال ابراهيم عمر عامر13466

37.5262027.51919.5130610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079االء حماده صابر احمد13467

3527202618.519.5126.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079االء حماده عبد العظيم يسن13468

22.515.513.520514.576.568ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079االء عادل محمد محمد على13469

34.522.51729.519.51912389.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079االء هانى على حسن حبيته13470

32.5281827.51918.512579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079الهام محمد عصام الدين السيد فاضل حجازى13471

363018.526.518.518129.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079امل عصام عبد العزيز حلمي حسن13472

11216.52214.515.57578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079امنيه محمد عبد المالك ابراهيم13473

37.5302027.519.519.5134.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اميرة احمد حجازى ابراهيم حسن13474

31.526.515.5221412109.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اميرة احمد محمد شاهين13475

34.52815.526.5169120.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اميرة اسماعيل خليل السعيد خليل13476

353020281918.513269ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079اية هللا شريف عبد الرحمن يس حطب13477

36.529.519.5302019.5135.579ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ايه محمد ناجد دعيه13478

3726.51628.5171712578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله السيد محمد السيد الحناوى13479

322918.52918.519.512759ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله عمرو الدسوقى عباس حامد13480

3427.518.528.52018.5128.5910ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله فتحى سالمه على خليل13481

35231827.519.519.5123610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله محمد سعد سيف نصر نعيم13482

3420.5182819.516.5120710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله محمد شعبان محمد عطا13483

34.52517.52719.517.5123.5510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله محمد فتحى احمد البندارى13484

2935.519615.562.566.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله محمد ممدوح محمد شبو13485
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33.523.517.528.517.519.5120.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله هشام جبر محمد داود13486

352917291919.512989ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمله هالل ايوب محمد سعفان13487

33.521.516.5271719.5115.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسمه عزت محمود خلف هللا13488

332416.52916.518.5119710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسنت حامد محمد حامد عطيه الشرقاوى13489

3428.519.5292019.5131810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بسنت محمد رشاد ابو المكارم13490

3526.517291919.5126.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079بوسى محمد سامى عباس ابراهيم13491

26.51411.51916168737ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079تغريد مصطفي مصطفي عباس ابراهيم السري13492

3014.512.524.516.517.59878ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079جنات سامى احمد عبد العزيز13493

3226.51727.51918.512268.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حبيبه هانى محمود السيد ابو زيد13494

34.5211826.517.519.5117.559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حسناء حسن احمد سليمان الشيخ13495

36.52919.5302019.513589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حنان حسام محى الدين رمضان غازى13496

3524.519.52619.519.5124.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حنين السيد جمال الدين السيد محمد السيد13497

31.5115.5286148237.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حنين عطيه عطيه عفيفي13498

33.54.5825.551276.548ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حنين محمد حسين محمد حسان13499

304.5927711.577.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حنين محمد رجب على محمد13500

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حنين محمود السيد عبد العظيم13501

28.51714.5199.518.588.556ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079حنين منصور الجميل محمد المغاورى13502

25.510.510.51771970.555.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079خديجة ابراهيم محمود رزق يوسف13503

24101221.58.5147648ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079دنيا حسن عبد هللا رجب عبد المقصود13504

6.536.517.55.511.53976ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079دنيا صالح حسن سعيد13505

3224.518.526.518.51812058ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079دينا احمد محمد محى الدين الديسطى ابو حطب13506

292217.52917.51911578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079دينا السيد ابراهيم ابراهيم خالد13507

312215.52615.519.511057.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079دينا حمدى عبد النبى حسنين محمد13508

دا رفقى عبد الحى السيد رمضان13509 34.529.519.5292019.5132.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ران

31241922152011177ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رجاء اشرف حسين فهمى ابراهيم13510

31.519.52026182011579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رحمة محمود احمد عطا13511

27.510.5162211.52087.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رحمه ابراهيم على سالمه عطيه13512

1365152.5941.563ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رحمه السيد صدف هاشم13513

27.53152291776.547ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رحمه حلمى عبد الدايم سالم13514

3223.51725.5192011767.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رحمه محمد ابو زيد عبد البارى13515

2915.5112310.517.58949ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رحمه محمد عبد هللا احمد الخولى13516

3318.511.523.510.5189759.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رحمه محمد محمد السعيد محمد13517

2926.514.5271819.511559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رضوى مسعد رزق ابراهيم جمال الدين13518

3727.515.526.516.518.5123610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رضوى ياسر ابراهيم ابراهيم متولى13519

373019.52918.520134710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رنا محمد ابراهيم عبد اللطيف13520

372718.52917.520129510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079رند عبد الوهاب محمد السيد المتولى13521

37281927.51820129.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079روان حسن عطيه سالمه عوض13522

372615.524.5171912069ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079روان فتحى عبد الحميد السيد ابو طالب13523

32.517.51418.511.5189456.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079روان محمد انور على سليمان13524

36.52616.528142012169.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079روان مصطفي محمد ابراهيم عبد العال13525

3523.51124.515.518109.5410ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079روضه اسامه شعبان على احمد13526

36.5231527.515.520117.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079روضه سامح عبد الرحيم عبد المغيث محمد13527

3729202919.520134.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ريم تامر حلمى السيد احمد ابو سمرة13528

38292028.516.52013279.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ريم محسن ابراهيم منصور عطيه13529

37.52817.528.518.520130410ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ريناد حسام حامد رزق الشاعر13530

39.528.518.528.51920134510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ريهام يسن عبد العظيم يسن الخولى13531

37.528.518.5291919.5132.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زهراء محمد عبد هللا نبيه13532

30.518.514.518.513199568.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079زينب عبد الحميد محمود عبد المقصود زيدان13533
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36.52519.526.517.519.5125710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سارة محمد شوقى محمود ابو اسماعيل13534

3118.5112310.519.59446.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سارة مصطفى بدير مصطفى محمد13535

941.595.5142925.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ساره احمد الصادق دعبس13536

36.52716.527.517.52012569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ساره محمد شوقى السعيد متولى13537

16.523.516.516.5712.58044.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سالي شفيق منصور شفيق عوض13538

32.527.517.524.512.517114.577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سعاد على على عطيه الزهيرى13539

36291926.52017.5130.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سلمى احمد حسين عبد المقصود دعيه13540

36.53019.5272018.5133810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سلمى ايهاب عطيه موسى عطيه13541

2018.56.514419634.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079سهام عبد الحق رمضان المتولى13542

10.5182.573.51741.555.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شروق سمير احمد احمد البنا13543

2927816.512.519.59375.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شروق طه اسماعيل طلبه ابراهيم13544

23.516514.56.51865.544ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شروق محمد رشاد احمد سليمان13545

2918.54.5208.519.580.534ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد الشحات محمد الشحات13546

302011.523.513.517.598.543.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد حمدى مصطفى خليل مجاهد13547

312819.52716.51912269ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد خالد السيد الخولي13548

38.52920302018137.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد عبد المنعم عبد الرحمن اسماعيل عبد الباقى13549

232113.52311.5179239ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد محمد ابراهيم السيد موسى13550

231313.510.55.51765.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد محمد صبح السيد محمد13551

29271515.5121898.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد محمد عوض عبد المقصود السيد13552

252717.5221614107.56.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد محمود محمود عطيه الخولى13553

2022.56.514.55.515.5696.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد نجيب ثابت طه ابراهيم13554

3730192819.519.5133.57.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد هيثم حسين رجب سليمان13555

24.5201815.512.518.590.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شهد وائل عيد على يوسف13556

5.5177.575164264.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079شيرين سمير احمد احمد البنا13557

29251828.51618.5116.57.54.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079صابرين محمد عبده الشربيني عبده الشربيني13558

30.526.518.527.517.516120.584.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ضحى وليد عبد الملك محمد نصر الشافعى13559

2927.51929.51816.512384ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبير جبر محمد محى الدين جبر صالح13560

29.528.51929.51816.5124.584.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عبير عالء الشربينى رزق حامد13561

3128.519.53017.517.5126.58.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079عزيزة محمد اسماعيل زكى نعيم13562

22.56.5619.52.514.5576.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079علياء احمد محمد السيد الخولى13563

20.56.5715.551954.57.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فاتن حسن حسين ابراهيم محمد13564

312917.529.51713.51247.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فاطمة ابراهيم السعيد عبد الرحيم ابو سعده13565

30.527.51728.51516118.56.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فاطمه رأفت محمد نور الدين13566

3426.517.528.517.518.51248.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فاطمه زهران سلطان على احمد13567

32.52919.529.519.516.5130810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079فرح محمد عباس حسن الخولى13568

33.52819.5301816.51297.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079لوجينا محمد محمد محمود الشيمي13569

2.541.58.50.5121741.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم ابراهيم سعد خفاجه عطيه13570

32.52817.529.51714124.57.57ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم احمد البدوى على منصور13571

3129183017.516.5125.57.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم احمد السيد محمود شحاته13572

32.52920301916130.588.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم احمد المتولى الرفاعى13573

26.52015.528.51412104.587.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم احمد شعبان احمد13574

26211626.51613.5105.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم احمد يسرى زكى الحنفى13575

30.5251727.5161511659ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم اشرف العيسوى نعيم13576

33.5292029.517.519.5129.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم ايمن طه رشاد الشورى13577

29.525.517.521.51318.51077.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم ايمن عطيه موسى المكاوى13578

29.524.518.52313.51910988.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم حسام عاشور رزق13579

30.526.517.52615.518.51167.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم حسن على حسن حبيته13580

36.53020302019.5136.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم رفيق منصور رزق يوسف13581
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3129162714.516117.588ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم سامح عبد الرازق جمعه حماد13582

31.52617.528131811689.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم سعد عبد هللا سعد بسمه13583

37.52919302019135.586.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم طارق حسن عمر حطب13584

18163.510.56115484ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم عبد الغفار رجب خلف هللا13585

32.5291926.51818.512589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم عبد هللا محمد الحبيشى13586

342918.526.51619.51247.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم عصام شحاته المتولى13587

3018192612.517.5105.57.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم على عطيه سليمان على13588

33.5241928.51716.51227.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم محمد الدسوقى عباس حامد13589

33291928.51815.5127.588ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم محمد حسن يسن الجناينى13590

29.520.51814.514.5169784.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم محمد خليل محمد عوض13591

31.52518.527.51919121.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم محمد طه ربيع13592

352919.52919.515.51327.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم محمد محمد مجاهد احمد13593

33.5281927.519191277.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم محمود على محمد جاد13594

352918.52818.51912988.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم مدحت احمد محمد سمك13595

32.52918.526.517.518.51247.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مريم وائل محمد محمد عبد الجليل13596

30.52818.526.516.51712088.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مرينا ماهر حليم حبيب13597

382919251616.51277.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ملك ابراهيم جاد المهدى جاد13598

35.524.517.521.51018.51097.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ملك اشرف حسين فهمى ابراهيم13599

211111.512.56.51662.556.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ملك سعد صبحى عطيه الشيخ13600

342917.528.51218.51218.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منار السيد لطفى السعيد السيد13601

22.52010.517918794.52.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منة هللا السيد الحاج محمود العشرى13602

9.58510.52153572.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منة هللا السيد صدف هاشم ابو خرس13603

30.53015.522.515.5201146.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه السيد احمد محمود النجار13604

23141118618.5724.56.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه الشربينى رزق الشربينى الشربينى13605

26.523.512228.518.592.553.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه هللا عمرو عوض محمد عوض13606

313017.5271819.5123.58.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه هللا محمد على يسن جعفر13607

33.529.519261918.512789.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه هللا محمد محمد المهدى عبد الواحد13608

32.53019.525.519.5201278.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه رزق فتحى الخواجه13609

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه رمضان عبد الظاهر شاكرمصطفى13610

34.529172116.519.51187.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه عبد الناصر حسين عبد السالم13611

222010.515518.572.56.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منه محمد ابراهيم احمد محمد13612

28.526.51422101710178ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079منى مسعد شعبان رمضان13613

33.52915.5251219.51157.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مهيتاب شريف على عطيه الزهيري13614

1317581.59.544.549ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مى شريف عبد العزيز الحناوى13615

3426.519.526171812389ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079مى عطيه جالل عطيه صالح13616

32.52817.52615.515119.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نادين ايمن على على دياب13617

373019.53018.51913569ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نادين عبد السالم محمد محمود العزب صالح13618

3425152516.514115.5610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نداء باز لطفى عوض13619

8416.50.518.52046ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نداء على على حسن خليل13620

11.51056.5314.53638ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ندى احمد المحمدى محمد13621

28.524.516.52810.518.510858.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ندى ايمن محمد محمد متولى الشرقاوى13622

33291727.515.519.512269ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ندى عبد هللا المتولى محمود السعدنى13623

363018302020134610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ندين ايهاب محمد رضا سعد الشحات13624

11.5192.5121.515.546.555.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نرمين انور السادات مصطفى خليل عرابى13625

363018.529.517.520131.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نرمين نجد على جمعه فالح13626

31.53019301920129.5810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نصرة محمد عطيه توفيق13627

312813.529.51819.512069.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نها تامر فاروق عباس جمعه13628

34.529.515.529.5172012679.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نها مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم13629
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36301729.519.52013289.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نهى محمود السيد معاطى حطب13630

36.53017.529.519.519.51333.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نوران نشات عبد هللا احمد خليفه13631

36.52817.5301720129610ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نورهان احمد حسنى السعيد ابو وردة13632

342615.5241219.5111.55.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نورهان سمير السيد ابراهيم رزق13633

3528.518.5301919.5131710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نورهان محمد طلعت احمد السيد13634

214.55.511411.53738ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079نيفين على ابراهيم ابراهيم البحيري13635

34.5251725.517.519119.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر اسماعيل محمد عطيه حبيته13636

34.530162413.51911858.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر رؤف فتحى العيسوى مشالى13637

34.530182717.519.51274.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر رضا محمد حامد عطيه الشرقاوى13638

31.52817.528.519.519.51255.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر شعبان محمود حامد حسن13639

32261825.518.5201204.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر محمد عبد العظيم خطاب13640

33.53018261620123.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر محمد هاشم محمد العيسوى13641

31.528.51620.5318.599.56.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر محمود الشرقاوى يوسف حجاج13642

31.5281624.5131911359ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر نادر احمد حمدى ربيع13643

101075212.5344.56.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هاجر هشام هنداوى ابراهيم هنداوى13644

31.52917.523.51718.5118.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هبه محمد محمد المتولى اسماعيل13645

3429.517.524.517.519.51236.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هبه وليد ذكى ابراهيم طه13646

332918221619.51184.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هدير احمد عادل زكى محمد العدل13647

35.53019.527171812959.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هنا احمد عزت احمدالبيومى13648

2727.519248.518.510659.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هنا محمد محمد السعيد ابو العنين13649

2518.51719.59.51889.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هنا محمود ابراهيم على احمد13650

31.527.52024.51718.5120.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079هناء مسعد عوض محمود13651

30.526.518.5191418.5108.558.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ود ابراهيم ابو الحسن عبد الكريم ابو الحسن13652

34271918141911258.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079والء شريف محمد عبد الحق مبروك13653

52.59.582.5527.545ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079والء صابر عبد الحميد اسماعيل13654

24121513.531467.547ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يارا احمد على عبد الوهاب عبد الونيس13655

37.527.52028.51918132.5510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ياسمين اسامه احمد محمد ابو حسين13656

31.52019.519.58.518.59959.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ياسمين الدسوقى عبد القادر على حسن13657

33.5292029.51813.513069ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ياسمين حسام منتصر عبد الحافظ13658

33.528.520291719128810ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ياسمين عمر عبد الرحمن عمر العاجز13659

323020302019.513279.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ياسمين فوزى على محمد فالح13660

31.53019.5301819.512969.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079ياسمين وائل مصطفى يسن الخولى13661

2627.51927.517.519.5117.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يسرا ايمن سمير محمد احمد13662

29.526.519281719.512079ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يمنى سامى عبد العظيم امين القاضى13663

28.529.51926.51519.5118.588ادارة شرق المنصورة  002الشهيد عميد خالد الشيخ تعليم اساسى  0079يمنى عزت محمد محمد الخولى13664

19.5198.5137.51167.562.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد اسامه على على طه13665

25.523.514.52081191.553ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد السيد احمد محمد صالح13666

3024.516.52312.517106.586ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد السيد الشربينى احمد على13667

37.528.51925171812777ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد صبرى وهيب ابراهيم خليفه13668

34271926171812366.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد عالء على على عبد السالم13669

36.526.5192817.519.5127.567.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد كامل رجب عبد الرحمن13670

34.528.5202719.519129.577.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد محمد سعد محمد امين13671

30241921.512.518.510746.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد محمود محمد احمد ابو النجا13672

26.5271522.514.518105.576ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080احمد وائل محمد فرج عوض13673

2626.515.522.512.519.510387ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ادهم محمد احمد صادق محمد13674

26.52316.5251417.510556ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080اسالم محمود مصطفى عبد المؤمن13675

32.527.517.52516.519.511947ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080اكرم منصور حامد الباز كشك13676

26.516710.59.51469.543.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080السيد رزق محمد عمر حسن13677
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38.528.51928.52019.5134.547ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080المهدى برهام السيد السيد طمان13678

3528.519.52718.519.5128.556.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080انس محمد حسب ابراهيم السيد13679

23.52110.521.51315.589.545.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080حسن محمد عباس محمد13680

37.527.52028.519.519.513368ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080حسين وائل حسين متولى سالم13681

34.527.51825.51516.5120.576.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080خالد ابراهيم رمضان الشحات خيوه13682

2726.51524.512.518105.555.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080رضا شحته محمد شحات ابو العال13683

352817.526.5201912757.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080رضا محمد عبد هللا ابراهيم13684

34.529202718.51912956.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080زياد محمد احمد عباس العيوطى13685

28261623.512.518.510635.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080سيف هللا الشربينى النادى النادى عوض13686

3529203019.519.5133.558.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عادل محمد عبد هللا المرسى13687

32.52619.526.517.51812258.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم محمود حامد13688

30241826.513.513.511257.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عبد الرحمن اسامه فتحى عبد الحميد13689

2220.511.519.5101683.566.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عبد الرحمن ابراهيم عطيه محمد ابو داود13690

23.5281418915.592.535.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عبد الرحمن اشرف صادق صادق احمد13691

33292029.51719.5128.547.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عبد الرحمن حازم كمال على زيدان13692

20.515.5142011158155.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عالء عبد السالم على عبد السالم13693

34.52719291516.5124.547.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عمر امجد محمود احمد الرفاعى13694

33.5281929.516.518126.548ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عمر محمد رمضان الشربينى محمود13695

37291928.515.517.512957.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عمرو جمال عبد المجيد البسطويسى13696

34.527.519.52814.51812489ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عمرو خالد ابراهيم على على  سالم13697

3227.518.52312.516.5113.549ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080فاروق محمد فاروق احمد13698

35.5282022.51417.512057.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080فهمى زياد فهمى الشربينى13699

28.52517261018.5106.537.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى13700

35.52819271218121.558.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد احمد ابراهيم محمد محمد13701

37.5292028.51719.513259ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد احمد السيد العبساوى13702

24.525.517.5241018101.557.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد احمد عبد الرازق على13703

3929.52026.5161913159ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد السيد محمد حافظ السيد13704

3426.517.523131711459ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد السيد محمد سعد محمد المهدى13705

8.51433.548.53357ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد ايهاب عبد هللا المحمدى13706

38.5291926.5132012648ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد تامر محمد حامد الباز13707

2.5128.514.52.564036.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد جالل السيد على غنيم13708

2.5116122.5113446.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد حماده منير مخيمر حسن عثمان13709

1914.512.52110.51277.547ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد حماده نبيل غالب الحسينى13710

272716.528.5151811458ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد حمدى عبد المنعم رزق السيد13711

24201525.51217.596.557ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد سامح ابراهيم محمد محمد عبد الفتاح13712

16.518.513.5279.5168566ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد سمير نافع عبد الحى13713

9117.5178.5125355ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد شريف عبد الجليل محمد كامل رمضان13714

11.5171219.51011.57057ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد شريف نبيه عبد الرؤوف سليمان13715

2824.5182915.51811558ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد شوقى عبد البديع عطا عطا13716

3425.5172916.51912278ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد عبد الحميد متولى عبد الحميد13717

20.51712.52210188266ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد عبده محمد محمد عبد الحميد13718

11.511.5812.559.548.557.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد عماد حمدى السعيد13719

39282030202013759.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد فضل احمد سعد13720

37.5292029.5202013669.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد محسن محمد على حسنين13721

392819.53019.52013659.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمد محمود نبيل المهدى13722

37292030201913648ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمود ايمن محمد محمد عبد الوهاب13723

37.52917.530202013469ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمود خالد محمود عبد الدايم13724

36.52719301920131.559ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمود ربيع شعبان زكى الوهيدى13725
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36.52917.529.51919131.557ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمود عمرو فتحى عيد بركات13726

3830203019.520137.577ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080محمود محمد المهدى حسن السيد13727

35.528182819.518.512957ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مهند مجدى ابوزيد ابراهيم محمد13728

2912.515191519.590.556ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080نور الدين احمد عبد الحميد بدوى احمد13729

322917.52814.51812156ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080يسن محمد يسن صادق احمد13730

36.5281825.5192012767ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080يوسف اسامة رفاعى عبد المحسن عنانى13731

ش طمان13732 2621.511.5251614.510066.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080اسراء محمد ابراهيم دروي

38291921202012769.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080االء عماد محمد النادى عوض13733

37.53019.529.519.52013658.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080امال محمد محمد محمد عوضين13734

38292028.51919.5134.557ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080اميره احمد عزت عبد هللا عوض13735

3429182718.520126.567ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ايه محمد المحمدى عبد العال القناوى13736

36.5282028.518.520131.568.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080بسمله ماجد عبد هللا محرم محمد13737

3728182717.518.5127.567ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080بسمله محمد رجب فرج عوض13738

30.5191526.515.519.5106.567.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080بسمله مختار فرج النادى عوض13739

252116.525.514.519102.568ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080بسمه محمد حسن عمر13740

25.524.515.5271418106.567.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080حنان احمد محمود عبد الغنى13741

36.530193019.51913568.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080خلود هانى جبر غالب الحسينى13742

31.526192816.51912167.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080دنيا السيد محمد بدر حسين13743

33.523.51929181812378ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080دهبيه ابراهيم محمد ابراهيم خطاب13744

يا محمد عباس عباس ابراهيم13745 312018.527.517.517114.557.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ران

26.520.517.52516.514.510667.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080رحمه صبرى فؤاد مصطفى حسين13746

292116251513.510668.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080رشا محمود حسن عمر حسن13747

37.53020302020137.578ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080رقيه محمود عبد الجواد حسن عبده13748

36.529193018.51813368.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080روان امجد على الغريب الغالى13749

353019.529.5201813469ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080روان محمد محمد مصطفى13750

3527.518.529.51819128.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080روضه خالد عبد العزيز عبد العزيز13751

19.51515.516.514.5128167.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080سعاد تامر احمد عبد الغنى13752

3829192915.516130.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080سلمى حسن محمد كمال عبد السميع13753

37.530203019.519137810ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080سهيله ايهاب محمود عبد الخالق13754

3128.52022.5151811789.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080سوزان ابراهيم موسى محمد فياض13755

34.529.5202615.519.5125.589.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080شرين راغب ابراهيم ابراهيم13756

382920301919.5136810ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080شيماء محمود السعيد سيد احمد خفاجى13757

35.5281922.511.518.5116.569ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080عزه طارق ابراهيم امين العدل13758

2719.516.5209.518.592.567ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080غاليه السيد محمد عمر13759

36.527.5192719.520129.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080غرام محمود محمد عبد العزيز13760

373019301918.513589.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080فاطمة محمد يوسف عبد الحميد13761

363017.5291819130.579ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080فاطمه الزهراء هانى عبد العال سعيد عبد العال13762

38.530193019.51913779ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080فرح ممدوح شوقى السيد الصاوى13763

2023.511.511.510.515.57766ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مروه سمير السيد السيد اسماعيل13764

38.530193019.51913779ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مروه محمد على صالح على13765

36.530192919.51913489.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مريم احمد السعيد محمد فرحات13766

38.52818271619127.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مريم رفيق محمود المتولى على13767

15.59.512.514.5512573.51ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مريم محمود النادى عوض رجب13768

35.517.518.5201215.5103.546ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مريم محمود عبد الرحيم عبد الرحيم خليل13769

13.5556.516.5313.55.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ملك خيرى فرحات احمد13770

353018.526.518.519.5128.558.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ملك عرفه حسين محمد بدر13771

36.5301929.5192013449ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080منه هللا اشرف ابراهيم على محمد13772

342917.52916.518.51265.59ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080منه هللا ايهاب عبده الغرباوى مصطفى سالم13773
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3528.519291818.5129.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080منه هللا هشام محمد الشربينى محمد13774

3829.519.529.519.519136610ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080منه فضل احمد سعد13775

38.529.5193019.520136.5510ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080منى السيد السيد السيد عوضين13776

34.5251828.515.520121.559.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080مها عبد هللا احمد ابراهيم خليفه13777

38.527192515.52012568.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ميار ايمن توفيق محمد سعيد13778

3727.51923.5182012559.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ميرنا وليد محمد رضوان على13779

3626.51927.518201275.58.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080ناديه حامد السيد احمد القصبى13780

38.528.52029.52020136.5610ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080نور السيد ذكى محمد ابو النجا13781

37.529.519.529.519201355.59ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080نور المتولى السيد العبساوى13782

372919.529.518.519.5133.569ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080نور حسام السيد محمد ابوسريع13783

2016.515861765.537.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080نور عادل مهدى امام13784

3829.519.5301920136510ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080هاجر محى الدين منصور عبد الغنى13785

3828.519.529202013569ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080هنا محمد السيد احمد محجوب13786

37.528.519.529.519.520134.5510ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080هند امين امين امين العدل13787

3529.519.52919.520132.5510ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080هند محمد متولى السيد متولى13788

352819.528.5162012759ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080والء احمد السيد رزق على13789

3829.519.529.52020136.549.5ادارة شرق المنصورة  002قولنجيل ت أ  0080يمنى رضا على محمد خطاب13790

33.5261922.5162011749ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081ابراهيم ابراهيم ابو الفتوح كشكول13791

14131717.510.5187239.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081ابراهيم السيد محمد عبد المنعم حسن13792

31271824.51620116.559ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081ابراهيم سامحنى محمد فتحى احمد الوصيفى13793

18.519192511.517.59328.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081ابراهيم عيد ابراهيم خالد محمد13794

14.513.5182511.515.582.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد امجد ابراهيم السيد ابو ديبه13795

35.52719.528.51620126.539ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد ايمن محمد طلعت محمد مصطفى العزب13796

352819.528.518.519129.577.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد حسن محمد عبد العزيز عوضين13797

21.526.519251415.510638.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد حمدى محمد ابراهيم عمر13798

24221825.51214101.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد رضا محمد بدير حسن شريف13799

38251926.513.51712249.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد رفعت عبد النبى عبد الهادى عبد الفتاح13800

35.52917.527161712539ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد شريف محمد المهدى عبد العزيز13801

352718281517.512359ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد شوقى عبد الشافى عبد الحميد الشاذلى13802

36.5291728.517.518128.559ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد طارق شوقى محمود محمد13803

372617.5271318.5120.549ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد عبد العزيز موسى عبد العزيز13804

362718.52815.517.51255.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد عصام شعبان السيد  عبد الوهاب13805

34261725.51518117.559ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد ماهر عرفات احمد ابو طويله13806

32.524.51625.51419.5112.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد ابوريا احمد ابوريا نصار13807

24.52713.525917992.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد احمد ابوريا محمد الشوربجى13808

24251523.59.515.59758.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد احمد ابوريا محمد حموده13809

33.52517.527.514.517.511869.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد شوقى عبد الجيد جندى13810

25.525.515.523.56.51596.567ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد صالح شحاته مصطفى13811

2318172215.515.595.54.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد عبد الباقى محمد الشهاوى13812

28281426161811259.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد عبد الظاهر مشعل13813

17.516.5121414137468ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمد محمد فهمي احمد شبيرو13814

3027.517.52617.518118.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد محمود اسماعيل محمود احمد13815

141014.526161880.579ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد نادر محمد زعزوع موسى العدل13816

3830202920161375.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد نجاح هالل عارف13817

332320281614.51205.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081احمد نشات احمد عبد الحميد جندى13818

25.52618.527.517.518.51155.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081ادهم محمد الدسوقى رشاد الدسوقى شباره13819

28241926.518.516.51165.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081اسالم ابو الخير عبد الهادى صالح13820

31.521.518.528.517.516.5117.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081اسالم احمد سعد الدين احمد ابو شادى13821
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1620.516.521.5151389.576.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081اسالم السعيد بدر محمد يوسف13822

2922.514.523.51316.5102.57.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081اسالم محمد ابراهيم الدسوقى طه13823

30261825.51718116.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081اسالم محمد الدسوقى مشعل13824

2017.516.52312.51489.577.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081اسالم محمد محمد الشربينى شلبى13825

6.57.51611135.55447ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081اشرف صبح احمد كامل13826

26.521.51723.51515103.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081البيومى محمد البيومى الرفاعى جندى13827

28211724.514.516.51054.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081السيد عبد الوهاب السيد محمد السايح13828

251812.523.51311927.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081السيد محمد محمد ابو الكمال على جندى13829

20.57.511.51714.511.57168ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081ايمن حاتم عبد الغفار الدسوقى عبد العزيز13830

29.5281826.517.517.5119.578.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081حماده عبد الجواد محمد عبد الجواد شباره13831

27.52217.526.515.51210978.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081حماده فرج محمد ربيع على جندى13832

31.5271826.516.515119.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081خالد احمد عبد هللا رياض على حسين13833

30271521.511.512.51054.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081خالد نجاح محمد شوقى السودانى13834

32.52717.524.515.51311738.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081رفعت هشام محمد رفعت عبد الشكور13835

2623.516.5251314.51043.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081زياد احمد صبح المتولى الخالطى13836

34.52818281713.5125.538.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081زياد محسن محمد فهمى حسين السالمونى13837

1423.512201113.580.53.53.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081زياد محمد زاهر عبد الخالق عمر13838

382918.527.51615.51295.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081سمير رضا سعيد احمد عبد الرحمن13839

382917.528.519.515.5132.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد الحميد محمود محمد عبد الفتاح شوربة13840

23.5251323.51113966.57ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد الرازق احمد عبد الرازق عبد الهادى ابو نار13841

29.52514271612.5111.578.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد الرحمن احمد عطيه ابوشلبى13842

2726182615.516112.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد الرحمن السيد اسماعيل محمود احمد13843

24.51717.5251389723ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد الرحمن على عبد الموجود وهبه13844

2727.517.523.51414.5109.53.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد الرحمن فريد محمد عبد الغفار على بدرى13845

34.52617251715.5119.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد الرحمن محمد عطوه محمد على13846

35.5281727.51514.51235.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد العزيز محمد عبد العزيز محمود الخشاب13847

36.52918.529.514.515.51285.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد هللا عادل رزق رزق البسيونى13848

383020301914.513778.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد هللا عمرو عبد هللا عبد المعطى زياده13849

3827.51827.518.514129.548ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد هللا محمد عبد الجواد على13850

34.5261826.517.514122.548ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عبد هللا مصطفى ابراهيم ابو الفتوح الباز13851

2725162611.512.5105.567ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عزت جمال فؤاد عبد هللا العدوى13852

35.5291928.518.513130.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عزت هشام محمد خالد محمد ابراهيم13853

222511.5238.5149058ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عطيه عالء عطيه شلبى كشكول13854

252216.5268.5159867.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081على محمد على محمد الزفتاوى13855

352318.526.514.516.5117.548.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عمر عبد الحميد احمد شباره13856

30.52617.52513.516112.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عمر محمد زكي محمد حسن13857

382718.529.5171813069ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081عمرو اشرف السيد شحاته13858

382917.528.517.516.5130.565.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081فتحى انور محمد عبد الجواد حسين شوربه13859

32261528.51316.5114.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081فيصل طارئ عبد العزيز فتوح13860

32.527.51527.513.514.511669ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081كريم هشام عبد الرحمن السيد13861

36291628.516.51812668ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081كمال هشام كمال محمد محمد13862

363016.5291718128.568ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081ماجد عمرو رزق عبد اللطيف ابو طالب13863

35291728.51611.5125.567.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081مجدى عزت سعد ابو ريا جاد13864

34.528193019.518.513188ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد ابراهيم الدسوقى مسعد الغريب13865

13221423.5131685.546.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد ابراهيم محمد عبد العال سالم13866

35.53018.53018.516.5132.569ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد ابراهيم محمد مصبح حسين ابو نار13867

32301727.51619.5122.579ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد اسامة احمد فؤاد ابو المجد13868

33.528162916.515.512368.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد اسامه بدير مصطفى بدوى13869
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34251625.512.515.511359ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد اشرف محمد الدسوقى المرسى مشعل13870

2727152513.512107.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد السيد السعيد السيد السعيد جمعه13871

2324.51822.51111.59948.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد السيد السعيد عبد الفتاح ناصف13872

35.52816281713.5124.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد السيد عبد التواب البربرى13873

34.52716.5261315.511757.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد الغريب محمد عوضين الغريب13874

28.52715.524.51216.5107.568ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد امجد محمد طلبه صالح13875

35.52517281615121.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد حسنى عبد العزيز احمد سيد13876

35.5251828.515.515122.569.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد حماده فتحى السعيد13877

22.52918.526.51415.5110.578.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد حمدى عبد الرازق اسماعيل السيد13878

2827.51927.512.512114.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد سامى فؤاد عطوه احمد النجار13879

29.527.518.525.512.515.5113.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد شوقى جمعه حسن قاسم13880

36.5291928.51815.513158.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد شوقى محمد فتحى الخميسى13881

38301929.51815.5134.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد صابر محمد فتحى صابر الحداد13882

22.5231528.513.512.5102.557.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد صبحى مأمون عطيه محمد عفيفى13883

37.5301929.5191513568ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد طارق محمد عبد الباقى النجار13884

352818.528.5181512858.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد عادل مسعود على13885

20.52417271314101.558ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد عبد الحميد صالح السيد صالح13886

38.53018.529.51816134.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد عبد الناصر عبد الحليم البهات13887

392918.529.517.518133.549.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد مجدى طاهر محمد بدره13888

31221930161811879.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد محمد اسماعيل على الخولى13889

33.52019271614115.578.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد محمود عبد البديع احمد عبد البديع13890

36.5241725.513.517.5116.568.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد محمود يسرى محمود عبد اللطيف13891

29.522.58.526715.593.547.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد نجاح محمد شوقى السودانى13892

27.515.512246138566.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد وجيه محمود فايز السيد13893

382916.528.517.519.5129.569ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمد ياسر السيد يوسف عبد العاطي13894

38291726.51614.5126.588ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمود احمد محمد الشبراوى الشربينى13895

35.527.517.527.51717.512588ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمود عادل بدير ابراهيم الغزالى13896

382816.528.517.518.5128.588ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمود عادل عبد العزيز محمد صالح13897

2928.515.523.511.51610858ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمود عصام فاروق امين عبد المطلب13898

18.51611.517.571270.555.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمود محمد احمد حسين13899

26.527.515.523.511.516.5104.556ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081محمود مصطفى عبد الهادى سعد مضطفى13900

33.528.514.5221419112.568ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081مصطفى محمد ابراهيم محمد الرفاعى13901

25.5271827.514.516.5112.588.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081نبيل مفيد نبيل محمد عبد الرازق13902

31251526.514.51711267.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081نور اسامه التهامى عبد اللطيف عبد الباقى13903

دين جالل محمد الغريب عبد الباقى13904 31241422.513.51710578.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081نورال

182113.520.5910.58248ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081هادى السيد محمد فكرى الشحات13905

33.528.517.523.512.515.5115.558ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081وائل لمعى محمد عرفه رجب زياده13906

36.528.51727.516.518.512668.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081وليد محمد عبد الجواد ابويوسف13907

383018.5291618.5131.569ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081وليد وائل محمد صبرى عبد السالم13908

20.528162614.515.510558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081يوسف عبد العزيز فؤاد عبد هللا العدوى13909

36.5281627.517.517.5125.589ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنين  0081يوسف محمد محمد فتحى عبد العزيز زعزوع13910

34.53018.527.516.517.5127710ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082احالم رضا محمد حمدان البيومى13911

3428.518.528.518.51712879ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082اسراء السيد عبد الجواد على الخالطى13912

25.518.5122513159468.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082اسراء السيد يوسف ابراهيم العايق13913

2618131912.51688.557ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082اسماء السيد يوسف ابراهيم العايق13914

2018112112.5982.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082اسماء سليم ناصر سليم ناصر13915

282818.52717.511.511948.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082االء هشام عبد الهادى عبد الهادى13916

372819.527.519.516.5131.549.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082االء ياسر محمود محمد عبد العزيز13917
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000000000ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082الشيماء اشرف محمد شحاته السيد جمعه13918

3023.519.522.51316108.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082امل عبد المعطى عبد الحميد النجار13919

29.525.51722161611058.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ايات انور المتولى الشافعى13920

30.525.516.525.5151711369ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082اية السيد محمد عبد هللا ماضى13921

29.52615.524.51815.5113.579.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082اية ياسر ابراهيم الدسوقى محمد ناصف13922

322718.525.51616.511958ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ايمان عادل محمد احمد ابو ديب13923

32.5271826.517.516.5121.559ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ايمان على عبد الرزاق الشحات الديبانى13924

34.5301828.51816.5129710ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ايمان محمد سيد احمد حمزه13925

32.5301929.51816.5129410ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ايمان محمد عبد الجواد ابو يوسف13926

35291727.519.517.5128710ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082بسملة حمادة سعد السعيد خليل13927

342919271917.5128710ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082بسملة سمير محمود محمد نبيه13928

35.5301927.51817.513079.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082بسملة عمرو عبد الخالق خالد جميل13929

32301928.517.519.5127610ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082بسملة محمود احمد فهمى ضيف13930

2826.516.52512.517.5108.549ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082بسملة محمود عبد الجيد محمود كيوان13931

322918.52711.517.5118510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082بسنت حسين عبد العاطى يوسف عبد العاطى13932

342818.529.518.519128.5610ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082بيان محمد صبرى محمد بدره13933

32.52917.528.515.519.5123610ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082تيسير هشام منصور اسماعيل13934

25.525.51724.51315.5105.5610ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082حنين محمد ابراهيم الدسوقى صيام13935

3127.51625.51416.511469.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082خلود عماد عربى محمد كامل13936

28.52717.524.515.51911379.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082دعاء الحسينى صبرى الحسينى نصار13937

32.52918.527171912479.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082دعاء طارق التهامى عبد اللطيف13938

2213.51423815.580.558ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082دنيا احمد محمد مصطفي سراج الدين13939

3530202815.519.5128.579.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ديانا محمود محمد بدير شريف13940

30.530182612.519.511749.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082دينا سعيد على محمود الهنداوى13941

232710.5259.5179558ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082رؤى احمد محمد ابوريا بدرة13942

322919.528.51719.512679.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082رحمة منير محمد شوقى عبد السميع13943

3127.515.523.51619.5113.569.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082رشا عبد العزيز عبد المعطى ابراهيم13944

27.52616.523.51317.5106.579.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082رغد السيد محمد بدير ابو عوف ضيف13945

30.5281826.51418.511768ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082رنا محمد فؤاد عطوة النجار13946

332915.524.512.519.5114.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082روان وليد محمد على ابراهيم13947

27.5301826.51219.511459.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ريم حسين السيد عبد الحميد الدهمة13948

2929.516.520.51417.5109.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ريم فتحى محمد السعيد البربرى13949

31.5291927.51817.512549ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082زهراء محسن حسن احمد حسن13950

35.5281926.518.517.5127.549.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082زينب كمال شوقى محمود13951

25.52717.526.517.518.511459.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082زينب محمد محمود صبرى محمود13952

29.527.518.5251619116.56.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082زينب وهدان محمد محمود صالح13953

25.5271626.515.520110.558ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سارة اسالم سعد عبد العزيز عماشة13954

272613.5251717108.55.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سارة محمد حمال حامد محمد جاد13955

34.5292026.519.520129.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سارة محمد عبد الباقى موسى محمد  سالم13956

3129.517.526172012169.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سارة ياسر احمد فؤاد احمد13957

352918.526.518201275.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سحر خالد احمد النبوى مصطفى العزب13958

3329.51626.5182012369.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سلمى احمد عبد هللا محمود البدرى13959

35.529.51926.51918.5129.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سلمى محمد زهرى حسن الباز13960

33.52919.52619.518.5127.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سلمى محمد عبد الحق السعيد على13961

2227.51324.516.517.5103.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سلوى ابراهيم محمد حمزه جالل13962

373018.527.519.518.5132.569.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سلوى ماهر محمود شلبى13963

35.5281727.51918.51276.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082سناء حسام عبد الغنى ابراهيم الشهاوى13964

33291927.519.519.51287.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شروق ابراهيم احمد طلبه شحاته13965
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3528.5182618.519.51265.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شروق احمد عبد الغنى احمد ابراهيم دغدة13966

3323.51726.517.519117.5510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شروق طاهر عبد العزيز فهيم حسين13967

32.53017.528.51519.5123.578ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شروق محمود حامد محمد جاد13968

2124.51723.510.51996.567.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شهد السيد ابراهيم الدسوقى13969

34.5291628.516201246.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شهد ايمن عبد الباقى محمد13970

3529.518.5271920129510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شهد حجازى السيد حسانين صالح13971

3228.519.52919.520128.55.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شهد عمرو شحاته عبد المجيد جميل13972

152717.5281519.5102.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082شيماء محمد عبد الفتاح السعيد13973

37.52919.530202013659.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082صفاء عوض احمد ابوريا جندى13974

3128.51929.519.519.5127.579.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ضحى عادل محمد محمود جندى13975

3929.52029.519.520137.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ضحى محسن عبد المنعم مصطفى الدمراوى13976

35.529.51929.51920132.5710ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082عزة حسن شحاتة ابو االنوار13977

263018.5281518.5117.56.58ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082عزة محمد محمد فرج السيد13978

36.53020302020136.57.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082غاده مدحت سالمه السيد سيد احمد13979

37.53020302020137.56.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082فاطمة مصطفى ابراهيم مصطفى جاد13980

5.5179.523.54.512.56068.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082فاطمه اسماعيل محمد سيف الدين حامد13981

342916.5121720108.507.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082فاطمه السعيد مصطفى صالح عبد الرحمن13982

352716.527.516.519122.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082فايزة ايمن السعيد السيد ابو العز13983

3225.5162614.517.511468ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082فيحاء السيد سمير عبد الفتاح بكر13984

3.519.515.522.54.518.565.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082كريمة محمد السعيد ابراهيم13985

37.5301929.519201356.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مروة محمد السيد يوسف عبد العاطى13986

3024.51626.5171811489ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مروة محمود زين العابدين ابراهيم على13987

3026.519271518.5117.579ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم اشرف البيومى علي حالوية13988

34.52919.527.517.51812889.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم السيد عبد الحميد الدجوى13989

3930202920201387.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم السيد ممدوح السعيد جالل13990

35.53019.5282018.513379.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم ايهاب توكل صبح احمد شريدة13991

25.52718.52617.515.5114.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم رمضان الشحات عبد المعطي13992

17.5281726.516.515.5105.539ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم عزت شلبى عبد الرحمن الالزق13993

373019.5282020134.579.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم كمال ابراهيم محمد البسيونى13994

36302029.519.5201358.510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم محمد حسن ابوريا جالل13995

382719.529.519201338.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم محمد عبد الجليل الجندى13996

2626182718181154.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082مريم وليد حسين عبد البديع حسين13997

33.52818.52617.519.5123.569.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ملك السيد الشحات العايق13998

272618.52213.516.51076.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ملك شريف المهدى ابوريه عبد العاطى13999

373019.5271419.5127.549.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ملك مجدى عبد العاطى موسى عبد العاطى14000

3826.51926.518.520128.54.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ملك محمد مصطفى ابراهيم الدسوقى فليه14001

31.52817.529.512.5181196.57.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ملك مسعد صبرى محمد محمد14002

2523.518.5291516.511158.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ملك موسى عبد هللا موسى محمد14003

35.528.519.529.519.520132.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ملك ياسر محمد السعيد14004

35.527.519.5281920129.579.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه احمد الشحات عبد البارى حسين14005

26.52517.526.514.52011056.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا احمد ابراهيم احمد المستكاوى14006

232015.525.512.51996.557ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا الخطيب عبد الجيد محمود كيوان14007

3727.51929.520201337.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا جمال عيد عيد الزنقرانى14008

3629.519.528.51720130.559ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا رأفت محمد فتحى الخميسى14009

31.52619.523.51518.5115.558.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا طارق محمد فتحى محمد على14010

37.521.519.529.519.520127.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا قدرى عبد الجواد صالح14011

33.527.51824.513.516.511758.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا محمد السيد ابوفراج الشربينى الشمسار14012

24.522192412.516.51024.57ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منه هللا محمد عبد الناصر عبد الفتاح داعوس14013
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362919.5291919132.54.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082منى رضا السعيد السيد ابو العز14014

362718.52718.51912759.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ميرنا سمير حامد ابراهيم زيادة14015

33.52217.526.51718.5116.54.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نادية احمد الشحات على ابراهيم شتا14016

30.52918281918124.578.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نادية نشات السيد البيومى جادو14017

30.524.516.5251420110.558ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ندا السيد محمد عبد المنعم حسن14018

3629.519.529.52019.5134.559.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ندى طارق محمد رشد ىسعود14019

9.512416.5212.54447ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نشوى السعيد السيد السيد ابو المهدى14020

34.5281627.5182012458.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نعيمة ابراهيم حامد ابراهيم زياده14021

32.526.517.526.517201204.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نور جالل محمد عبد المعطى ابراهيم14022

3328.51825.516181216.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نورهان عبد العزيز ماهر اسماعيل عبد العزيز14023

18.521.515.5249.5178957ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نورهان عبد الهادى عبد الحميد عبد الفتاح14024

352918.53019.520132510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نورهان نادر محمد االشقم موسى سالم14025

36.52819.5301920133510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082نورين ناصر عبد الشكور موسى14026

28281929161812059ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082هاجر امجد العربى المرغلى بدرة14027

111415185.51663.556ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082هاجر محمد رفعت معوض محمود14028

2525.516.52611.513.5104.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082هايدى ايمن عبد الجواد صالح14029

38.5271829.518.517.5131.559ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082هايدى عبد هللا ابراهيم محمد زيدان14030

37.52919.5301919.513579ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082هدى ابراهيم السعيد ابراهيم حمزة14031

37.529.519.5301917135.577.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082هدى على عبد الغنى السيد شطا14032

30.525.5172816191176.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082هويدا السيد عبد الرازق محمود14033

36.53019.53019.515135.54.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082وجنات عادل السيد فرج معاطى14034

3129.517.525.51418117.54.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082وفاء السيد شعبان خالد14035

36.529.5183018.518132.5510ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082وفاء قدرى يوسف شلبى كشكول14036

34.524182614.51811749.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082وفاء محمد عثمان محمد حسن زعزوع14037

20261427.51215.599.548ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082والء مجدى موسى العدل زعزوع14038

33.52916.527151812179ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082والء وليد حمزة بدير حمزة14039

33.526.518.5271617121.579ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ياسمين السيد جمعة حسن قاسم14040

333018.529.518.520129.579ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ياسمين صفوت المتولى ابراهيم جالل14041

372817.52918.51813079.5ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082ياسمين محمود زكى الديسطى السيد14042

35.526.51929.518.5181296.59ادارة شرق المنصورة  002ميت مزاح ع بنات  0082يمنى رضا محمد عبد الوهاب يوسف رزق14043

23.52415271214.5101.557.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ابراهم احمد مصطفى احمد فؤاد14044

2025.51325.510.51094.55.55.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ابراهيم السيد ابراهيم عبد الرؤف الهاللى14045

2424.514.52513.514.5101.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ابراهيم السيد السيد عبالهادى14046

11.520.512.528.514.511.587.55.56ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ابراهيم حسن حامد السيد جعفر14047

9.521.5121210.510.565.54.53.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ابراهيم سعد السعيد سعد البغدادى14048

282015.5261418.5103.526ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ابراهيم شريف ابراهيم شريف السواح14049

32.5251528.517.515.5118.567.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد اسامه حسن عبد الحليم عويضه14050

131614.520.51012743.54.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد السعيد ابراهيم حسن ابراهيم14051

2527.51921.512.512105.547ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد السعيد السيد السيد الشيخ14052

31301828.51615.5123.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد ايهاب محمد محمد توفيق14053

3028.52029.51515.512348.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد خالد كامل الشحات صديق14054

2527.517.525.515.51511136.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد ذكى السيد ابوزيد السيد14055

32271826.515.52011948ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد عبد العزيز عبد السالم عبد العزيز العشرى14056

1522.51021.59147834.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد عصام زكى على الكرداوى14057

38.53019.5301920137610ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد محمد احمد ابراهيم14058

32.52318.528.513.519.51163.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد محمد اسماعيل ابو النجا الموافى14059

31.52415.528.511.5171112.56ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد محمد عبد المعطى محمد14060

262219.5281415.5109.54.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احمد ناصر مصطفى عبد الفتاح14061
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32.52918.53016.518.5126.53.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسالم اسامه حسن عبد الحليم14062

1820.51121.510.51781.524.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسالم عبد المعطى ابراهيم حسن فرحات14063

32.525.518.5291517.5120.538.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083حسام ايمن سالم حمدان سالم14064

3429.5192919.51913159ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083خالد حسن حسن السيد على طه14065

20.52817.527131610639ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083زياد حمادة فاضل السعيد عوض14066

2625.52028.514.515.5114.53.56ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عبد الرحمن السيد رمضان رزق14067

353020301918.5134410ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عبد الرحمن ابراهيم النبوى عارف الهاللى14068

27.52719.526.51618116.5610ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عبد الرحمن حاتم بهيج محمد احمد14069

28292026131811658.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عبد الرحمن وليد سالم حمدان سالم14070

17.528.52025.514.516.510648.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عبد هللا اشرف السيد ابراهيم على14071

3529.518.530161912949.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عبد هللا على ابو العنين الرفاعى عبد الجواد14072

3429.520301516.5128.569.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عبد هللا ناصر الصديق عبد الباقى زيد14073

3529.519.526.517.519128410ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083على صالح على منصور ابراهيم14074

2326.517.524.513.511.51053.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083فتحى احمد فتحى احمد المتولى عنان14075

282919.5281219116.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083كريم حسن سالم ابراهيم حماد14076

ى14077 2929.52028.5161912339ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مازن احمد رجب االزل

2828.519.526.515.51911849ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد ابراهيم عادل ابراهيم عوضين14078

3729.52029.5172013339.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد احمد احمد محمد سليمان14079

3328.519.528.51517.5124.558.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد اسامة محمد عبد الهادى سليمان14080

18.5171421.5497538ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد اسامه رمضان محمد السيد14081

20291730156.511158.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد حسن محمد السيد حسن14082

7.519.58.511.54.51051.532.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد حماده ابراهيم عبد العال14083

22.519.512.5208.515.58339.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد رشدى ابوريا حسن جعفر14084

192817.5231215.599.539ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد سالم محمد سالمة محمد14085

3127.52026.514.517119.538ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد ضاحى السيد عبد العزيز يوسف14086

21.523.516.52812.512.510238.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد عبد الرحمن ابراهيم ابراهيم برى14087

292418.527.515.518114.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد عطيه محمد عطيه الغرباوى14088

2224.5142712.517.51004.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد عطيه محمد محمد14089

28.52713261516.5109.54.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد على السيد االمام حمودة14090

81813.523.58.514.571.54.56ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد كامل محمد محمدعطيه14091

322918291718.512569ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد مسعد زين الدين خليل14092

23.522.514.52214.515.5975.57.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد ناجح عباس فؤاد ياسين14093

352918.52917.51812979ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد نشات سعد محمد ليله14094

29.519.515.526.512.519103.558.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد وائل محمد خليفة14095

13.52217.529.513.513.5963.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمد وسيم محمد البازعباس ياسين14096

3728.519.529.51818.5132.56.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمود عاطف محمد ابراهيم سالمة14097

8.5911.513.5315.545.52.54ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمود ناجى الشحات المتولى14098

12.5814.511.5315.549.535.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083محمود وحيد على عبد الغنى14099

29.5261826.51516.51155.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مصطفى احمد محمد المتولى العدل14100

172212251016866.55ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مطصفى كامل محمد محمد عطيه14101

29.526.519.52813.51711778.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083هشام عبد الحميد محمد حمودة بهريز14102

212.5819.54.51546.53.56.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083وحيد وليد على عبد الغنى محمد14103

2.5410.511.5211.530.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083يوسف صالح السيد سابل عمر14104

5.51310216.515.55668.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083يوسف هشام يوسف محمد عبد العزيز14105

322919.528.51819.51276.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083احالم رمضان محمد يونس جعفر14106

34292028.52019.5131.579.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسراء اسامة جمعة عبد الوهاب الشيخ14107

302217.5251316107.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسراء شعبان احمد على سليمان14108

33.528.519.5282020129.5710ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسماء حسن حسن جمعه رخيع14109
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ا14110 38.53020302020138.57.510ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسماء حسنى عزمى ابو ري

31.5271528.5172011979.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسماء رجب محمد محمد رخيه14111

33271830161912478.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسماء رضا سالم حمدان سالم14112

3830192918.516.5134.578.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسماء طلعت البدراوى البشالوى14113

3628.5202915.5201296.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اسماء محمد احمد المتولى عوضين14114

3527.520301917131.56.510ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083االء خالد رمضان السعيد جعفر14115

35.527.518.529.51817129710ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083الشيماء خالد معاطى معاطى حسبو14116

33.529.518.529.519.520130.589.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083اميره محمد عطيه عبد الرحيم متولى14117

14.527.59.5131110.575.56.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083انتصار عبد الحليم ابراهيم عبد العال  الشناوى14118

353019.5301920133.599.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ايمان اسامه رجب محمد رخيه14119

38.529.52029.52017137.579ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ايمان صبحى محمد احمد الشربينى14120

38.529.5203019.516.5137.569.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ايه اسامة عبد الجليل محمد محمد14121

17.527.517.52913.519.510578.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ايه البيومى الباز محمد ابراهيم برى14122

27.524.51625.514.51810867.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ايه على محمد السيد حسن14123

3829.5203019.5201376.510ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ايه عماد محمد محمد الصديق14124

33.53020291920131.589.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083حنين سامح ذكره عبد الحى14125

35252028.519.5201287.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083خديجة اشرف محمد عبد الهادى سليمان14126

3830203019.520137.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083خديجه محمد محمد الباز المنجى14127

10.52413.525.59.518836.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083خديجه محمد محمد حموده بهريز14128

363019.5301920134.579ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083خديجه مصطفى العدل عرفات محمد14129

36.5302029.5172013388.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083دنيا محمد السعيد حسن الشيخ14130

26.5301928.514.520118.569ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083رحمة فتحى ابراهيم محمد الشركسى14131

22.52620261719111.5810ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083رحمة وصيف هانى المدبولى جادهللا14132

35.53019.52919.519133.589ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083رحمه عبد العزيز ابراهيم محمدين الرفاعى14133

34.5302029.52020134810ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083رحمه عبد الغنى عبد الجليل عبد الغنى بدوى14134

25.5261825.513.520108.548ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083روان ايهاب السيد السيد طوسون14135

36.5302029.519.520135.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083زهره رزق جابر المتولى عبد الجواد14136

34.530182818.5201297.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083زينب حسنى عثمان حامد ابو السعود14137

35.530193018.52013389ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083سلمى السيد رجب الغنيمى14138

31.526.51827142011789ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083سماح سامح يسرى ابراهيم سليمان14139

31.52719.52819.520125.588.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083شهد حامد على احمد على طه14140

34301928172012879.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083شهد عامر احمد ابراهيم ابراهيم14141

2627.51925.514.520112.567ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083شهد عبد هللا الشحات صديق عبد هللا14142

3730203019.520136.57.510ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083شهد ياسر محمد عبد الرازق السيد ماضى14143

13151511.51314.567.565ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083شيرين السعيد المكباتى افكار14144

31.528.518291818.512579ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083شيماء لطفى محمد صابر محمد14145

3028.518271720120.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083عفاف محسن ابو بكر على حسن14146

212817.518.514199978ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083فادية ابراهيم صالح ابراهيم احمد14147

242615.51714.518976.57ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083فاطمة وسيم سالم السيد داود14148

32.53019.53018.519130.579.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مروة عبد العزيز عبدة المنجى الجزيرى14149

28.53018.528.51819.5123.57.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مريم بالل محمد عزالرجال الهاللى14150

373018.5302020135.588ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مريم شعبان السيد محمد العوامى14151

35.5301829.5202013389ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مريم صبح شعبان عبد هللا14152

36.528.51929.52020133.589ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مريم صبح محمد الباز المنجى14153

382918.5302018135.589ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083مريم محمد سعد محمد ليله14154

382918.5302018135.588.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منة هللا فريد ابراهيم جمعه14155

312514271417.511176.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منة مصطفى محمد السيد عبد هللا14156

352917.529.517.517128.567.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منةهللا محمود فاروق امين فؤاد14157
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2522.5162414.517.510243ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منه هللا طلعت عبد العزيز موسى14158

37.52915.529.51817.5129.578ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منه هللا محمد احمد شحاته ابراهيم14159

38.52915291917.5130.578ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منه هللا محمد صالح الدين طه السيد14160

36.5291529.517.517.5127.577.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منى تامر محمد السيد عبد الهادى14161

333017.528.516.518125.577ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منى حمدى لطفى ابراهيم عوض14162

38291729.519.51813378.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منى شوقى رمضان السعيد العجمى14163

373018.529.5191813476.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083منى هشام معاطى عبده عطيه14164

3627.515.529.516.52012587ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ميرنا محمد امبابى محمد العزب14165

33281629.51917125.577ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083نجوى اشرف حسن المتولى منصور14166

373016.52918.51813177.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ندى السيد شوقى محمد ابوحجازى14167

39.53019302017138.57.59ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ندى هشام ابراهيم الشحات المنسى14168

3830183020181366.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083ندى ياسر مصطفى صديق عبد هللا14169

36.529.516.53018.5181316.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083نعمة محمود عنتر محمد دعيه14170

37.526162918.51812777ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083نورهان صالح محمد محمدى ليله14171

38.53018302017.5136.579.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083نورهان عاطف ابراهيم المتولى عبد العال14172

322015.52813.51410965.5ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083نورهان عماد عبد الوهاب عبد الوهاب14173

36.52717301818128.55.58ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083هاجر سعيد رشاد محمد ابراهيم14174

38.52917.530201813577ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083هاجر نشات اسماعيل اسماعيل الشريف14175

34.526183017.51812678ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083وفاء الباز عبد المنعم الباز ياسين14176

3630203017.520133.579ادارة شرق المنصورة  002الدنابيق ت أ  0083يمنى عماد السعيد محمد سعد14177

37.529.51930202013678ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084احمد ماهر حسنى ماهر صبح14178

342817.529.518.520127.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084احمد مجاهد ابراهيم حسانين ابراهيم14179

2624163017.520113.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084احمد هشام محمود افكار البشبيشى14180

30281529.51720119.578.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084السعيد صبحى عبد النبى على الغويلى14181

2427152916.519.5111.578.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084جمعه احمد جمعه رمضان موسى14182

32291730171912578ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084حسن ايهاب السيد رمضان14183

282516.527.515.518112.567.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084حسين طه حسين صديق محمد طه14184

30.5291728.518.520123.578ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084خالد جمال السيد رمضان فاسم14185

272516.529.516.517114.588ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084زياد حربى السعيد ابراهيم حماد14186

323017.53017.52012788ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084شريف رمضان محمد رمضان الحسينى14187

34.528.51929.51820129.578.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084شوقى على شوقى عبد الجواد رجب14188

31.52717.530161712278.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084عبد هللا اشرف محمد احمد رخيه14189

17261727151710258ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084عصام مسعد اسماعيل مسعد بدوى14190

32.529.517.5291717125.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084عالء عصام علماء عبد الحميد حماد14191

27301730161812049.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084عمر رضا عاشور سليمان سعفان14192

2728173016.518118.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084عمر على شعبان على عبد العال14193

16.524.51425.51214.592.565.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084كارم حسونة محمود حسن الشيخ14194

18.529.513.52915.5151062.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084كريم ثروت عباس عبد المنعم ياسين14195

8.515.511.518.54135841.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084محمد اسامه محفوظ عبد الرازق بدوى14196

7.52312.52410107747ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084محمد سعد محمد سعد رزق بدوى14197

ازى14198 2425.515291719.5110.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084محمد سمير احمد ابراهيم االزم

34.527.516.5301719.5125.578.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084محمد محمود شحاته الطنطاوى الشيخ14199

35.52916301820128.578.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084محمود السيد محمود محمد ابراهيم14200

31.52916.52815.517.5120.57.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084محمود بالل محمد ايوب السعيد14201

342917.53019.518.5130810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084يوسف احمد على السيد نصر14202

3329.51729.51717.5126810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084يوسف فتحى جوده عبد الفتاح عبده14203

38.5302029.519.519137.58.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084ابتهال السيد على السيد نصر14204

38.5302029.52019138810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084اسماء تامر ابو النجا احمد طه14205

Page 296



Term1

38.529.519.5302020137.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084اسماء طارق كمال مصطفى مندور14206

33.5301829.51820129810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084اسماء محمد محمد حسن مصطفى14207

25.527.51829.51719117.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084الشيماء احمد الديسطى محمد الديسطى14208

3830203019.520137.58.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084بسنت السيد عبد الظاهر ابراهيم14209

2423.517.528.513.516107510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084خلود عبد هللا سالم محمد سليمان14210

32.5292029.5192013089.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084رحمه احمد سعد محمد منصور14211

37.5292029.519201357.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084رحمه مسعد السعيد السيد الشربينى14212

3424.5182818.5171237.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084رنا عاطف رشاد محمد السيد14213

372919.5301820133.57.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084روان ضياء ابراهيم محمد ابراهيم14214

3729.519.53019.520135.5810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084ساره ياسر عبد هللا عبد هللا على14215

36.53019301920134.5810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084سوسن عبد الفتاح شحاته عبد الفتاح جعفر14216

38.52920302020137.58.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084شروق احمد محمود العدل محمود14217

38.530203019.5201388.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084شروق طاهر الشربينى احمد الشيخ14218

31.521.5182717.518115.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084عبله فوزى السعيد ابراهيم حماد14219

ازى14220 343020301920133610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084عال ايمن على ابراهيم االزم

ا14221 242816.529.59.519107.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084فاطمه اكرام عزمى ابوري

9261226.58.515.58269ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084كريمان محمد رضا متولى السيد ابراهيم14222

ازى14223 35.5302029.519.519.5134.5910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084مروه احمد على ابراهيم االزم

30.53019.527.51719124.589ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084مريم السعيد ابراهيم المتولى التلبانى14224

33302028.517.5181296.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084مريم عصام جمعة رمضان موسى14225

37.530203019.5201378.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084مريم محمد عبد الحميد محمد الشيخ14226

36.530192918.51913389ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084مريم ناجح المحمدى بدوى سعد14227

353019.528.517.520130.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084ملك ابراهيم محمد عبد العزيز الغرباوى14228

36.5302029.519.520135.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084منه اشرف جمعه ماهر صبح14229

36.53020291919134.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084منه هللا محمود حماد احمد الشربينى14230

1826152410189358.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084منه سالمه سالم محمد سليمان14231

3630203019201356.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084ندى صالح عباس عبد المنعم ياسين14232

302716.5271617116.557.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084هاجر محمد فوزى فتحى حسين14233

31.53017.52716.519122.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084هدى السيد بدير احمد البشبيشى14234

34.5301927.52020131610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084وفاء فتحى جوده عبد الفتاح عبده14235

34.530192919.5181326.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ت أ بالدنابيق  0084ياسمين مدحت ابراهيم محمد سالم14236

302717.52817.5191207.58.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085احمد امير عالم عبد الحميد على مطاوع14237

2426.51827.51716.511377.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085احمد عامر عبد الهادى نبيه عبد الهادى14238

2928.518.52819.517.5123.57.57ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085احمد ماجد احمد الحنفى14239

30.528.5182918.518.5124.58.510ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085باسم طارق محمد بدير ابو المعاطى14240

32.53018291912.5128.57.58ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085بيتر عصام موريس عريان عبد المسيح14241

35302028.519.5151337.59ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085زياد فتحى سعد محمدبدره14242

32.529182715.51112257.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085عاطف رضا مسعد محمودحسين14243

262817.53017.5161197.58.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085عبد العزيز طلبه عبد العزيز عبد المعطى عماشه14244

352618.52917.51512688ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085عمر محمد هاشم فهمى عبد العزيز14245

3429.51827.518.515127.57.59ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085فارس طلعت محمود هاشم14246

33302028.51915130.57.510ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085كريم رأفت عبد المعطى عطيه الشهاوى14247

26.52719.528.517.51511969ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085كريم محمد شكرى الزناتى14248

16251529.513.589978ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمد ابراهيم سعد رجب ابراهيم14249

36.53020302014136.589.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمد رائد عبد الحميد فتحى الشيخ14250

15.527192515.512.510278.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمد رجب عبد العاطى عليوه14251

31.529.51927.51915126.579ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمد عبد الناصر السعيد محمود الموجى14252

3530193020161347.59.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمد عزت وهيب عبد الحى حسن14253
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3228.518301915.5127.579ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمد فتحي صبري محمد14254

35.53018.529.51914132.56.59ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمد كمال عبد الشكور محمدسليمان14255

37.53018.529.518.51613479ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمود ابراهيم محمد خالدابراهيم عطا14256

37.53019302015.5136.5710ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمود احمد ابراهيم عثمان محمد حسن14257

37301929.519.5161357.510ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمود الشربينى محمود الشربينى عبد الوهاب14258

3728.51929.519.515.5133.579.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمود العراقى الشحات السيد ابراهيم14259

34281828.51815126.589ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085محمود حاتم عوض البيومى14260

242918.528.51612.51166.59ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085هادى شعبان السيد عبد الهادى سالم14261

37291930201713579ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085اسراء احمد احمد فتح هللا14262

32.529.51929.51917129.57.59ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085اميره حاتم اسماعيل عبد الرازق14263

3429.5193019.5201327.59ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085ايمان محمد عبد الحى حسن زغيب14264

38.529.519.53019.5201377.58.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085بسملة عابدين حامد محمدالزناتى14265

29.5281929.5172012376.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085حال محمد المتولى على الزهيرى14266

34.529.519291819.513079ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085خديجة الباز الديسطى محمدالديسطى14267

36291928.518.5201314.59ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085دانه محمد احمد حجازى سليمان14268

34301929.51917131.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085سارة حسام ابراهيم السيد الزناتى14269

37301930192013588.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085سلمى عاطف كمال ابراهيم14270

33.530182918.51912986.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085شرين محمد شاكر ابراهيم يوسف14271

3529192918.520130.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085فاطمة الزهراء الشربينى على الشربينى العاصى14272

3127.5172710.51911368ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085مريم محمد سعد محمد منصور14273

33.52918.528181912777.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085ملك محمود يوسف عبد الحميدمعاطى14274

3530193018.520132.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085منة هللا محمد محمد بدير محمد الشرخه14275

192514.525.515.51799.55.56ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085منةهللا فتحى محمد الشحات عبد الغفار14276

37.529.519.529.519.520135.578.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085منى محمد احمد محمد احمد الحنفى14277

252717.52617.5191137.57ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085ناديه حسن غياط سيد محمود14278

3728.519.5301918.51347.56.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085ندى مصطفى خلف القصبى14279

36.529.519.5291920133.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085هاجر كرم محروس محمد السعيد14280

23.521.518.528.514.519106.576ادارة شرق المنصورة  002السالم ت أ بسرسق  0085والء محمود عبد الوهاب عبد الرازق14281

23.524.517.5261315.5104.576ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086احمد حسين عبد العزيز رمضان الهنداوي14282

10.5221624.514.513.587.57.53.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086احمد عصام عبد العزيز عبد ربه ماضى14283

29.529.5193018181267.56.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086احمد ناصر عبد الفتاح محمد زغيب14284

27261929.51819.5119.57.55ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086عبد الشكور طارق عبد الشكور محمد رجب الشاعر14285

35.5301829.517.520130.579.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086عبد الرحمن سامح عماره الدسوقى ابو العز14286

36.529.518.528.518191316.58.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086عمر احمد عبد العزيز رمضان الهنداوى14287

35.52817.526.51819.5125.589.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086محمد السيد عبد الحميد محمد رجب14288

3728.518.5281820130710ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086محمد حسان عبد الستار رزق محمد14289

26301827.514.51911678.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086محمد ربيع عبد الفتاح محمد زغيب14290

373018.529.5202013599.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086محمد عادل عباس عبدربه ماضى14291

3629.51826.5191712979.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086محمود على كامل على احمد14292

332918.529.51719.51277.59.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086محمود محمد عبد ربه محمد عبد ربه14293

14.518.511.515.510.511.570.53.56ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086مسعد وليد مسعد محمد احمد14294

30.52618.524.516.514.51167.58ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086يوسف احمد محمد احمد رمضان14295

3629.518.53019.519.5133.57.59ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086اسراء خالد السيد عبد الرازق البسيونى14296

3529.518.52918.519130.579ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086حبيبه احمد محمد احمد رمضان14297

يا صالح محمد السيد على14298 37.5291827.517.520129.589.5ادارة شرق المنصورة  002سرسو الغربيه ت ا  0086ران

26.521.518.5261120103.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد اسماعيل على سليمان موسى14299

16.5191725.5718.58577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد السيد عبد المجيد على ابو على14300

151517.525.5619.57985.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد النحاس جاد عبده حامد14301
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342717.52714.519.512078.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد برهام سليمان برهام14302

272114.524.51219.59988ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد جمال الشحات المنسي14303

2419.517.526.51019.597.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد جودت محمود عوض احمد14304

22271928.57.518.510478.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد حامد محمد غازى شلبى14305

11.51610223.516637.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد سالم عبده حامد سالمه14306

14.521.516.5227.517826.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد سامح ثروت ذكي14307

11.509.522.5514.548.57.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد سالمه عواد على ابراهيم14308

2826.518.5281218.511378.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد شعبان احمد شعبان14309

2929192817.518.5122.588ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد عادل حمدى رمضان على الصياد14310

3629.519.530192013479ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد عاصم على السيد العالمى14311

13191522.5618.575.577ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد محمد محمد الزهيري المتولى14312

1621.51524516.581.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد محمود مصطفى محمد عثمان14313

24.5271825.581910388.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد ناجى محمد محمد المرسي14314

16.5241424517.583.57.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد هاني شوقى موسي عيد14315

7199.519.57.515.562.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087احمد ياسر السيد محمود السيد14316

333018.52916.517.512778ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087اسامة سعد السيد محمد السيد14317

2825.51526.513.518.5108.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087اسالم عيد الغريب عبد الجواد14318

2225.511.523.511.517.59458ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087السيد احمد كمال احمد14319

33.52818.5291620125710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087السيد اسماعيل عبد السميع اسماعيل صالح14320

20.517.517.525122092.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087السيد مسعد سيد الفرحاتى14321

29.525.517.52715.52011589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087الشربينى عويضة حسن الشربينى حسن14322

383018.528.5182013379.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايمن محمد ايمن ابراهيم عبد العزيز14323

34.52918.527.515.52012579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087تامر السعيد السيد محمد السعيد14324

31.52516.52412.520109.589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087جمال ابراهيم جمال ابراهيم محمد14325

30.5231724.5132010889.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087جمال احمد احمد ابراهيم بدران14326

252414.5251320101.559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087حامد حسن حامد جاد عامر14327

3127.51726.515.520117.589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087حسام طلعت محمد عوض عوض14328

32.528.517.529.5182012689.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سعد صالح سعدالدين فريد14329

262416.527.514.518108.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سعيد صالح مسعد الدسوقى14330

2614.51718714.582.588ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سمير مسعد شعبان جالل جالل14331

18.5191017.5715.57278.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087صبحي رضا محمد ابو النجا نصار14332

38302028192013579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087صالح شاذلي سيد عبد الغفار14333

3628.516.5261619.512379ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087طارق مصطفي محمد ابراهيم الشربينى14334

38.529192719.51913389ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عبد الرحمن ايمن عبد الرحمن الوصيف14335

36.53019291920133.579ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عبد الرحمن محمد محمدين مصطفى صالح14336

36.52918.52816.520128.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عبد الرحمن نشات سيد عيد البسيونى14337

9.520.58.524.5613.56967ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عبد العزيز سامي عبد العزيز ابراهيم عطيه14338

34.526.51728.518.51912578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عبد الفتاح طلبه عبد الفتاح طلبه ابراهيم14339

36.523192918.52012679ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عمر فرج شحاته احمد14340

322917.5301420122.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عمرو اسامة محمد السيد احمد14341

34.53013.52911.520118.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087عمرو محمد اسماعيل الرفاعى14342

3624.516301620122.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087فارس سامي محمود عثمان مصطفى14343

34.52718.528.51620124.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087كريم احمد عبد الرازق الفرحاتى14344

30.52117.526.512.51910877ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087كريم حامد احمد حامد محمد14345

2615.51.524.53.518.57177ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087كريم حامد حسن السيد احمد14346

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087كريم عوض احمد عبد العال14347

1414119.521650.576ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087كريم نبيل سراج محمد السيد14348

1919.51627161897.579ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ماجد ابراهيم ماجد ناصر سيد احمد14349
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282612.5251318104.589ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مازن محمد مصطفى حامد14350

32.52617.52716.518119.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد احمد علي السيد احمد14351

36.528.52029.52020134.57.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد اشرف عبد السالم عبد الوهاب14352

272618.5281519114.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد السيد صالح رمضان عوض14353

36.5291929.518.519132.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد حسين حسانين مصطفى مصطفى14354

5151017.5912.556.574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد عبد الجليل سيد عبد الجليل الجبالى14355

33.525.51727.51518118.576.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد عبد الحفيظ حامد محمد محمد14356

27.520.516.527.513.518.5105.57.55.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد عزت عبد الوهاب وهبه سعد14357

373019.529.518.519134.579ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد علي محمد علي محمد الحايس14358

312717.5281418117.565.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد غنيمى حامد محمد14359

853172163574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد فايز عبد الفتاح مصطفى مصطفى14360

292314.526.513.518106.57.57ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد فرج محمد عبد المطلب14361

2527163012.519110.574ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمد مسعد محمد عبد الفتاح محمد14362

242117.5301519107.578ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمود عبد المنعم عبد اللطيف محمد عبد اللطيف14363

18.51512.525.581879.574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمود محمد سعد عبد هللا البرعى14364

2013.51426111984.574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087محمود مصطفى عبد الرازق الفرحاتي14365

1575144.59.545.554ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مسعد صالح مسعد الدسوقي14366

3829.520302019137.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مصطفى احمد منصور عبد الغفار على14367

1014.512.518.552060.573ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مصطفى السيد عبد الخالق السيد النوسانى14368

292616.528.5161911677ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مصطفى هشام السيد محمد الشركسى14369

16.512.511.5216.513.56874ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087موسى علي شوقي موسى عيد14370

19.58.5132110147273.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هشام ياسر نافع محمد طلبه14371

19.51616.522.511.5178675.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087وائل الجبالي الحربي محمود14372

1118.51625.510.51981.577ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087وجيه سراج هالل عبد القادر14373

14171626.512.5198677.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087يحيى محمد يحيى الزكري على14374

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087يوسف احمد محمد السيد المرسي14375

3423.518.528181912278.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087يوسف حماده السيد صابر14376

322818.528.517.516124.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ابتسام نادر محمد حسن عون14377

3329.520301918.5131.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ابرار مصطفى فخر الدين عبد الهادي14378

31.529.52028.51919128.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087اسراء ربيع محمد السيد احمد موافى14379

292818.52911.51711679ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087اسراء عبد هللا شوقى المرغنى هله14380

5.515.510213125573.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087اسماء الحسينى عبده حامد سالمه14381

2325.517.524.516.51910778ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087اسماء سعد محمد سعد عطا14382

211014.523.51018.57979ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087اسماء علي فؤاد طه عبد المقصود14383

38.52919.529202013659.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087االء السيد السيد محمد ابراهيم14384

34.529.52027.519.5191317.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087االء مختار عبد الحى على هله14385

35.529.52027.518.517131510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087الزهراء منتصر توفيق محمد توفيق14386

34.524.519.52716.51812279ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087السيده فتحي حامد عجيز14387

322219.5251518113.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087امل محمد السيد ابراهيم محمد14388

3629.5202618.51813079.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087امنيه سالمة طه رزق محمد14389

3529.52026.514181257.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087امنيه عبد العزيز عبد الخالق السيد14390

36.52119.52515.518117.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087انجى احمد ابراهيم احمد حسانين14391

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايمان جمال عبد الغنى مصطفى عبد الوهاب14392

34.528.5192613.517121.578.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايناس نبيل محمد المرغنى محمد هله14393

3529.517.527.51818127.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايه اشرف عبد الجليل على14394

30.52519.527.51718119.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايه حمدى مصطفى السيد احمد14395

3628.52029.519.518133.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايه سالمه طه رزق محمد14396

36.527.5192817.519128.5710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايه نشات الشامى عبد النبى غازى14397
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34.526.5192617.519.5123.579.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ايه نشات فتحى عبده احمد14398

32.52516.5281818120710ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087حسناء فاضل لطفي رزق مطر14399

35.5301927.518181307.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087حوريه حامد محمود علي البدينى14400

34.51517261617.5108.558ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087دنيا محمود احمد حامد محمد14401

3120.51925.516.516.5112.537ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087دينا اسماعيل طه عبد المقصود14402

يا السيد عيد سالم14403 34.52819.526.518.5171273.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ران

يا ممدوح احمد شعبان ابوعلى14404 35.530192616.51812738.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ران

35301929201813349ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087رحمه ابراهيم محمد رفعت محمود رمضان14405

373019.529.5201813659.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087رحمه فكرى جاد احمد السيد14406

3729.518.52619.518130.54.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087رغد وجيه ابراهيم احمد البيلى14407

38.53019302018137.539ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ريهام منير عبد العزيز السيد العالمي14408

38.53019.529.519.51813749ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087زهراء السيد محمد عرفات14409

3628.51928.518181305.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سارة المتولى محمد متولى الغنام14410

37.528.52028.51918133.55.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ساره محمد عبد اللطيف احمد السيد14411

37.527.518.5271818128.55.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سالي العربي عبد الشافي عبد العزيز14412

36.53018.529201713459.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سعاد السيد حامد السيد الشحات14413

32.52518231416112.55.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سعاد نصر ابراهيم فتوح شلبى14414

3628.518261818126.548.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سلمى السيد دع االنصاف معوض14415

383019.529.5201813759.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سلمى جابر جالل محمد محمد14416

3529.519.526.518.51812959ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087سمال عصام طه خضر السيد14417

3629.519.529.517.5181324.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شروق اشرف السعيد نجد عثمان14418

272317.52411.516.51033.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شروق شوقى حسن محمد على14419

3725.5192518.51812559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شهد السيد احمد احمد القوسنى14420

3829.519.52919.518135.559.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شهد صالح شعبان محمد شعبان14421

3526.51826.5181812459.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شهد محمد سيد المرسى مطاوع14422

28.523.51821.51718108.549ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شهد ياسر نصحي السيد عبد الجليل14423

27.520.5172216181034.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شيماء شوقى حسن محمد على14424

3829.52028.5201813677.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087شيماء نبيل سيد نبيه خطاب14425

39.5302027.5201813778ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087صفاء السيد محمد عبد الرؤف14426

36302028201813479.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087فاطمه ابراهيم بدر محمد عبد اللطيف14427

322519.5281816122.53.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087فاطمه جمال الشحات المنسي14428

32.523.51728181811957.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087فاطمه حمدي مرسي محمد14429

ه حامد ابراهيم محمد سليمان14430 315.5141615863.52.53.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087فراول

33.527.516.527.5171412257ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087لجنان السيد محمد طلبه السيد14431

34.529.518.529.519181314.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087لقاء محمد مشرف السيد بركات14432

000000000ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مريم امير السيد محمود الفرحاتى14433

3125.516.52816.517.5117.54.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مريم سمير السعيد عبد القادر14434

2022.513.5261514.5973.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مريم طلبه محمد طلبه السيد14435

34.52916.52617.518123.546.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مريم علي محمد علي المتولى14436

40302029.519.51813957.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مريم علي محمود احمد محمد14437

37.52819281818130.547.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مريم فرج شحاته احمد14438

37.52918.52919.518133.54.58ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مريم مجدى محمد عبد السالم فرج14439

38.529.52028.519.51813669ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087منة هللا صالح محمود محمد عبد الفتاح14440

3426.517.523.513.51811559ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087منة هللا مصطفى عبد الرازق الفرحاتي14441

392919.527.5192013449.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087منة هللا مصطفى على على البدينى14442

3829182818.517131.577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087منه هللا السيد احمد الغريب صالح14443

37.528.51827.519.51813159ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087منى رزق عرابى عبد المقصود14444

36.526.51827.51818126.549ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087منى مصطفى محمد حماد عجيز14445
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ى ابو المعاطى14446 34.529.518.52819.5201307.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087منى ياسر وردان

2324.517251820107.589.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مى السيد صالح حسن على هله14447

332816.52719.5161248.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087مي مصطفى سيد نبيه خطاب14448

35.529.5202819.520132.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087ندى البسيوني عبد الرزاق محمد البسيونى14449

33.5292019.515191178.510ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087نرمين السيد احمد السيد احمد14450

3829.518.52718.519131.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087نوران السيد عبد هللا محمد على خطاب14451

1621.5927.518199288ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087نورهان محمد حسن محمد على14452

15.5208.526.5191789.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هاجر ناصف علي سليمان موسى14453

34.52814.52919201258.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هايدى هانى علي احمد ابو على14454

202314.525151497.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هبه جمعه عبد الفتاح محمود مسعد14455

232415.527.518.516108.55.59ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هدير المتولى محمد متولى محمد14456

2222.51629.51716.510769ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هدير حامد احمد احمد حميده14457

3529.515.52919.518128.569.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هند مصطفى محمدين مصطفى صالح14458

2329.514.529.515.51611269ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087هيام فؤاد الصديق ابراهيم الشربينى14459

35291729.52020130.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087وسام ابراهيم عبد الجواد ابراهيم فرج14460

12.52713.527.517.5139879.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087يا سمين محمد عبد الرازق على الشربينى14461

3729.5183019.5201348.59.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد طارق سعد ع ببدين  0087يارا سراج بكير السيد المتولى14462

33.52616.5291219.511777.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ابراهيم عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز14463

32.52615.529.5819111.57.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ابراهيم محمد ابراهيم الباز خضر14464

23.52614.528.51320105.55.57ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد امين عبد الخالق سليمان احمد14465

38.52917261820128.57.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد على محمد السيد محمد14466

3629.517.526.517.519.512779ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد على محمود احمد السيد14467

34.52716.5281719.512378.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد محب ذكى على14468

32.5241626.5132011277.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد محمد صابر عبد هللا محمد14469

342917.528.516201257.58.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد محمود خليل محمد الطنطاوى14470

33.52816.528.514.519.51217.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد مصطفى محمود محمد سليمان14471

3525.512.528.51119112.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088احمد هالل طلعت هالل محمد14472

3527.516291720124.578ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ادهم مادح محمود محمد محمود14473

33.52916.529.51419.5122.578.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088اشرف طه السيد محمد احمد14474

352817296.520115.56.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088السيد ابراهيم حسين مراد على14475

15.527.515.524.51518.5985.58ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088السيد محمد ابرهيم سعد حجازى14476

372918.52916.5201305.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088السيد محمد السيد محمد العنانى14477

31.5271327.5121911179ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088تامر نبيه محفوظ ابو العنين المتولى14478

019.5512.52.51439.563ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088جمعه حسان جمعه محمد السيد14479

302913.523.5121910868.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088حمدى توفيق خيرى السيد خليل14480

3328.516.52915.516.5122.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088رفقى لبيب الشربينى السيد الموافى14481

33.5281729.5171612578.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088سالم شعبان سالم الدسوقى المتولى14482

33.527.516291814.512479ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088سمير ثروت عبد الخالق الداودى14483

31.517.515.525.58109878ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088صالح العربى عبد الفتاح عبد الفتاح14484

28.5281724.513.512111.577ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088صالح السعيد عرفه ابراهيم المتولى14485

3627.5172714.51712278.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088عمر عوض حسن عبده حسن14486

30.5271426.5111710967ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088عمر محمد عبد المقصود عثمان السواح14487

3429.51728.518.517127.579.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088فارس السيد الحسانين محمد رمضان14488

29.526.51526.51416.5111.558ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088فارس نعيم احمد عبد الجواد الشابورى14489

232713.523.511189857.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088فريد عبد الباسط عريان حسن عون14490

2123.5820.510.51583.558ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088كريم اشرف فراج السيد14491

36.528.518.529.519201327.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088مجدى احمد السيد رمضان سيد احمد14492

30.52815.527.51518116.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد احمد قاسم ابراهيم صالح14493
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3025152915.515114.548.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد امجد ابراهيم السيد بدر14494

34.52817.5291717.51267.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد حمدى محمد عبدة ابراهيم14495

35.5281929.51913.513179.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد خالد الحسانين محمد14496

37.528172919.515.51317.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد طلعت فؤاد على المرسى14497

34.52516271714.5119.579.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد عبد هللا السيد محمد حسن14498

30.52516.528.516.518.511779.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد نادر عيد صادق حسن14499

35.529.517.5302020132.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمد وليد حافظ محمد حافظ14500

33.529.51929.519.5201315.510ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمود على محمود احمد السيد14501

000000000ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088محمود محمد احمد محمد ابراهيم14502

37.529203019.52013649ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ابتهاج طلعت فؤاد على المرسى14503

32.53015.52916.520123.548.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088اسراء محمد ابراهيم محمد سليم14504

36.529.517.529.518.520131.549.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088اسراء نادر محمد عبد البر14505

35.5291629.5192012949.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088اسماء ابراهيم حسين مراد على14506

34.5241628.51719.512037ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088اسماء الشواف رجب محمد الجوهرى14507

362715291819.512548.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088امنيه عاطف السيد محمد مشعل14508

3527.516.5291917.512749.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ايمان صابر بدير صابر الطنطاوى14509

353016.529.51717.512869ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ايمان صالح عزت صالح زهران14510

2526.512.525.51516.5104.556.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ايمان عثمان عبد الباقى ابراهيم14511

2420.511.52712.51695.557.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ايمان محمد صافى محمد الطنطاوى14512

362817.529.52020131410ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ايه ياسر احمد عثمان السواح14513

38.529.518.529.52020136410ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088بسمله السيد محمد السيد محمد14514

35.53018.529.518.519.513259.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088بسنت عاطف شعبان ابراهيم حامد14515

35.53017.529.51819.5130.559.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088حنين احمد موسى شلبى شلبى14516

3525.5152913.52011859.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088حنين صالح على محمد على14517

3524.515291319.5116.578.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088حنين محمد رمضان ابو النجا14518

35.521.513.529.516191166.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088دنيا محمد احمد فرحات سخيل14519

2818.51422.5819.5914.58ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088دنيا وائل مصطفى محمود يوسف14520

37.5281829.519191327.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088روان احمد السيد جاد ابراهيم14521

36.52716.528.517.52012679ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088روان طارق السيد الشافعى ابراهيم14522

34.52412.524.5920104.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088روان محمد صبح السعيد احمد14523

32.5201628.512.519.5109.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088زينب عبد الهادى السيد عبده14524

31.52513.52613.520109.579.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088سامية عابد السيد عبد الجواد14525

36171329.514.5201106.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088سحر وحيد ابراهيم رمضان ابراهيم14526

352815.53014.5191236.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088سلمى طه محمد ابراهيم محمد14527

37.5291627.517.520127.559.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088سلمى عاطف محمد السعيد محمد14528

30.522.513.5251119102.579.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088شروق ياسر الشربينى متولى محمد14529

36301829191813288.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088شهد الشربينى ابراهيم السيد الموافى14530

35.523.51328.512.517.51135.58.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088شهد المتولى محمد المتولى حسين14531

35.52817.526.51919.5126.56.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088شهد محمد السيد على عبد العزيز14532

16.598247.517.56537ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088شهد مصطفى محمد على هيكل14533

16.5117.524.591568.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088عزة عبده الشربينى عبده الجوهرى14534

3528.516.528.51519123.55.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088كريمة عبد البديع عطيه عبد البديع14535

30.52816.5251416.51146.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ليلى سيداحمد رمضان ابراهيم14536

34.52815.527.514.5181206.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ليلى ماهر محمود محمد محمود14537

34.52817.525.51720122.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088مروه فؤاد شعبان محمد ابراهيم14538

36.529.51729.51920131.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088مريم السيد المتولى ابو المعاطى14539

34.5291728.519181286.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088مريم عادل عبد الرازق على السقا14540

3830183019.520135.56.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088منه هللا محمد طه احمد الطنطاوى14541
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3929.517.529.518.519.513458.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088منه هللا مصطفى محمد احمد الموافى14542

32.525.516.52513.5201135.58ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088منه عاطف شعبان ابراهيم حامد14543

34.52716.52715.519.5120.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ندى عمر مصطفى محمد رزق14544

342315.5281418114.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088نورهان محمد عيد المرسى14545

332816.527.511.519116.58.59ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088هاجر كمال فتحى على على السقا14546

3426.515.5281519.51198.58.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088هايدى صالح مختار فهمى على14547

34271727.514.5201208.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088هايدى محمد ثروت المرسى مراد14548

342918.529.516.520127.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088هند كامل ابراهيم عبد الغنى14549

39.5291729.519.520134.599.5ادارة شرق المنصورة  002شبرا بدين ع م  0088ياسمين تقى الدين عبد الحليم احمد حسين14550

22.519.511.5248.5148665.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ابراهيم انور محمد هالل العفيفي14551

302314.529.51113.510857.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ابراهيم حشمت محمد محمد شطا14552

151010243.51062.536ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد احمد ابو الوفا عبد الجليل الموجى14553

3529.5183014.51712769ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد السيد شوقى محمد عبد العزيز14554

35.52918.529.51720129.569ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد حاتم نبيل السيد14555

3226.518.529.51119117.588ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد حامد عبد المعطى احمد شلبى14556

21.5181522918.585.586.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد رضا عبد هللا مصطفى السيد14557

21.521.511.519.511.514.585.567.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد سعد عبد الفتاح مطاوع عوضين14558

26.522.51527.515.517.510768ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد سمير عبد الغفار محمد عبد الغفار14559

12.52011.528.5121084.547.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد شريف عيد محمود14560

2021.515.52912.51898.546ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد شريف محمد محمد ابراهيم14561

302715281413.511456.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد صالح الدين محمد ماهر محمد خالد14562

1722.511228.5158158.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح عقل14563

302417.528.5152011558ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد محمد ابو الفتوح السيد ابو الخير14564

5.5138.5206.51353.542.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد محمد ابو الوفا عبد الجليل الموجي14565

31.52819.5281719.512479ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد محمد صالح السيد صالح14566

21.5131723.51012.58577ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد محمود عبد الفتاح احمد14567

31.52418.52812.512114.568ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد هشام راغب راغب يوسف14568

30.521.516298.515105.566.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد وائل احمد البيومى14569

33.526.51926.51416119.588ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احمد يحيى عبد الراضى محمد عبد الرحمن14570

28.524.51728.512.518.511168ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089امير اشرف احمد عبد الحميد عثمان14571

33.52519301520122.578ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089انس عيد محمد محمد عرفه14572

32.5261928.515.519121.558ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089حاتم ياسر رشدى محمود ابو المعاطي14573

3628.519.529.517.51713168.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089حسن احمد عاطف حسن مصباح14574

22.529.518.528.5161411588.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089حسن محمد بدير خليل الشال14575

352719.529.5171812887.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089حلمى احمد حلمى جمعه شعبان14576

38.52919291718132.587.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089خالد وليد عبد الخالق ابراهيم14577

362919.53016.517.513177.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089زياد احمد عبد الفتاح حامد احمد14578

16.52314.527.5121493.557.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089زياد احمد فتحي السيد احمد14579

3525.519.528.51615124.578.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089زياد السيد احمد السيد الحنفى14580

37271628.518.51812769ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089زياد تامر بحبح عبد الحي بحبح14581

35291929.516.52012968.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089زياد محمد الشبراوى الشبراوى14582

38.528.519.527.5161913077ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089زياد محمود ممدوح محمودالسيد14583

3820.518281519119.578.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089سمير محمد احمد حسن14584

13.525.519.523.514.51496.577.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد الحميد ابراهيم احمد احمد مطر14585

3025172812.516112.576.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد الحميد محمود محمد عبد البر سالمة14586

8251329810.58376.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد الرازق مصباح عبد الرازق ابراهيم14587

14.514.516.522912.576.567ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد الرحمن احمد وجدى السيد المغازى14588

35.529.519.528.5171613088.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد الرحمن اشرف مسعد الشاعر14589
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46.5423.54.510.542.535.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد الرحمن ناجي عبد المبدى سباق عبد الغفار14590

37.52819.5291113.512578ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد الفتاح سعد عبد الفتاح احمد14591

34.529192714.51512477ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد هللا محمود عبد العزيز المأمون14592

25.52216.529.5814.5101.576.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عبد المعبود عصام عبد المعبود ابراهيم يوسف14593

14.525.51626814.59066ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عز الدين السيد عوض عوض ابو السعد14594

34.52717.519.514.52011367ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عالء احمد احمد فؤاد عبد العزيز الطمبشاوى14595

25.5261229.51110.510465ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عمار احمد احمد جاد سالمة14596

35.52717.52912.517121.589ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عمر محمود احمد جمعه السيد14597

3827.519.529.514.51712978.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089عوض عصام محمد احمد مطر14598

3829.519.529.51817134.589.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089فارس عبد النبى فؤاد مسلم فرغلى14599

31.52316.529.53.51310446ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089فتحى احمد فتحى محمد نافع14600

39.528.5202713.516.5128.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089فتحى عالء فاروق عوض رضوان14601

32.51816.52911.515107.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089كريم ابراهيم صالح ابراهيم على14602

2619.512.521912.5886.55.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089كريم السيد طاهر سعد14603

382517.5291117.5120.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089كريم عوض عبد العظيم محمد رمضان14604

351917.520416.595.524.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089كريم محمد عوض محمد يوسف14605

39.53020291820136.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مجدي احمد عبد الغني عبد الغني عبد المطلب14606

3727.519.525.512.518.512267.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد ابراهيم المرسى عوض العباسى14607

39.529.52028.517.5201356.57.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد ابراهيم حامد ابراهيم السيد عرفات14608

35.528.5202613.518.5123.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد احمد عوض سعد عوضين14609

3828.52029.520201364.59.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد احمد مصباح عبد الستار14610

312819.528.5142012146ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد احمد نعيم يوسف14611

23.528.52027.516.51711649.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد السيد احمد على الشرقاوي14612

32.5271827.513.514118.548ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد السيد محمد السيد ابوعوف14613

372818.529.513.519.5126.53.59ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد ايمن محمد عبده العزب14614

29.520182313.51610428.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد ربيع عبد المولى توفيق14615

372919.52812.52012647ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد رضا محمد المتولى جابر14616

39.5302029.519.519138.559ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد رفعت عبد الفتاح على عبد الوهاب14617

3424.51825.511.518113.537ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد عادل عوض عبد الفتاح مندور14618

38272029.51619.5130.547ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد عبد الحكيم عامر احمد عامر14619

36.5302029.51918.513549ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد عالء ماهر سليمان سليمان14620

29.519.51623.511.51110026.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد مجدى سمير رضوان حسين14621

3729.5203016.5171333.59ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد محمود بهى الدين عبد البارى سعفان14622

22.523.519.52810.514.510446ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد محمود محمد السيد حمزه14623

1810.51622810.574.52.53ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمد مصطفى عبد المنعم محمد ابراهيم14624

3730203018.520135.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود احمد المتولى محمد يوسف14625

3629203018.520133.548ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود السعيد لطفى احمد نوفل14626

36.529.52030202013668.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود عبد الرحمن محمد كامل حموده14627

3930203018.516137.549.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود محمد طايع الغريب محمد14628

36.528.5192916.515.5129.547.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود محمد محمد احمد القادوم14629

25.52219271410.5107.53.59ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود محمد محمد راغب يوسف14630

38.52920301720134.558ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود محمد محمود عطيه حمزة14631

1519.5182610.515.58946.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود محمد محمود عوض اسماعيل14632

38.53020301820136.559.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089محمود وحيد عبد المنعم الدسوقى الشربينى14633

38.529.5203018.519136.548.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مصطفى سعد عبد الفتاح مجاهد على عيد14634

25.52616.528.51114.5107.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مصطفى محمد احمد ابراهيم عبد النبى14635

34.527.5192913151234.55.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مصطفى محمود رزق على رزق14636

372919.528.518.520132.557.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089معاذ الشرقاوى عبد هللا الشرقاوى عبد هللا14637
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36.529.5192917.520131.557.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089معاذ محمود محمد معوض جمعه14638

32.527.519301416.51236.58.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089هشام السيد محمد السيد احمد14639

36.528193014.5161283.57ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089وحيد ايمن عبد المنعم عبد الحى على14640

3225.517.527121611438ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089وليد محمد عوض توفيق عطيه14641

382820291718.513238ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ياسر مجدى البيلى حسن14642

3116.517.528.51514.5108.54.56ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089يوسف احمد سعد محمد احمد14643

18.57.51726.511.59.5813.55ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089يوسف احمد محمد السيد محمد14644

32.523.51626.511.5141103.52ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089يوسف راضى عربان خليل فالح14645

28.52116.525.511.51410337ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089يوسف كمال حسن زيد محمد14646

35.529.52027.518.5171318.59.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089احسان احمد عبد المنعم محمد سعفان14647

37.529.5203019.518136.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089اسراء القذافى سمير عوض رضوان14648

3629203017191326.58ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089اسماء بدرى عبد السالم محمد حامد14649

3728.519.529.515.51813057.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089اسماء سليمان على قنديل14650

36.530202918.52013469.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089اسماء محمد احمد ابو الوفا14651

37.530203019.52013758.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089االء احمد سويلم اسماعيل على14652

36.529.5202918.520133.557.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089االء باسم السيد احمد السيد14653

36.53020291820133.568ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089الشيماء احمد محمود ابراهيم14654

30.52819281716122.567.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089الهام السيد عطيه حمزه14655

3528.5202916.517.512967ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089امانى اسامة الشربينى عطيه الشربينى14656

2322.516.526.51117.599.556.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089امل ابراهيم عوض الدسوقى ابراهيم14657

3328.52029.518.519129.558ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089امل اشرف ابوشتى عوضين14658

38.52920302020137.569ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089امل محمد نعيم يوسف يوسف14659

38302029.51920136.588.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089امنيه ثروت محمد عزمى عوض سعفان14660

37291928.516.52013078ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089اميرة سعد احمد الدسوقى زهرة14661

3828.520291919.5134.569.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089اميرة وائل محمد علي رجب14662

33.5261928.5152012287.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايات احمد محمد الجوهرى14663

34.528202917.52012967ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089اية محمد سعد عبد العاطى14664

36.529.5202919.520134.588ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايمان احمد محمد سعدمطر14665

36292027.51620128.568.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايمان احمد محمود السيدالعجيزى14666

35.528.52029.516.51913058ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايمان عبد المنعم شوقى السيد بخاطره14667

37.5292029.5172013358.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايمان محمد عبد الفتاح احمدعرفات14668

37.52920291920134.5510ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايمان محمود ابراهيم ابراهيم يوسف14669

36.529.52029.519.52013559ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايه احمد محمود عوض اسماعيل14670

3625.5202916.516.51277.58ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايه السيد ابو السعد حسن ربيعه14671

39.528.5203019.517137.57.59ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايه جمال عبد المعبود عيد محمد14672

3829202918.517134.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايه طارق عبد الفتاح عوض ابو حسين14673

38.529202917.5201347.58.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايه فتحى الوهيدى الوهيدى ابو زيد14674

3425202915.519123.588.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايه محمد عوض العدروسى14675

36.529.520281719.513188ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ايه محمود عبد الوهاب احمد العفيفى14676

38.5282029.517.518133.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089بسملة فايز توفيق عطيه الزيات14677

352319.52914.518.512188ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089بسمله عبد الباري عبد الحميد عبد هللا مشهور14678

3527202815.520125.547.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089بسمله محمد عوض عبد الحكم عوض14679

38.529.52028.52019.5136.588.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089بسنت رفيق عبد الفتاح على عبد الوهاب14680

3527.518261619122.578.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089تقى تامر بحبح عبد الحي بحبح14681

37.525202915.51712788.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089حنان عبد الدايم صالح عبد الدايم مطر14682

3930202917.520135.558ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089حنان عماد حسنى السيد14683

39302028182013588ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089دنيا احمد فوزى احمد حلمى ابراهيم14684

32.52218.52711.519.5111.588ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089دنيا عبد الفتاح عبد الوهاب المتولى المتولى14685
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ازى14686 28.52220271215.5109.557ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089دينار القذافى وهدان ناصر االزم

ازى14687 3725.519.52914.518.5125.568.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089رحمه سامح ناصر راجح االزم

38292029.51820134.588.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089رحمه سعد عبد المعبود ابراهيم يوسف14688

37.528.52029.518.52013488.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089رضوى احمد ابراهيم محمد ابراهيم14689

39.529202918.52013689ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089رغد باسل العبيدى العبيدى14690

37302029.519.517.513689.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089رنا سعد احمد عبد الجليل14691

3929.5203019.51813889.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089روان احمد محمد احمدعامر14692

3630202918.520133.559ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089روان عيد السيد عيد السيد14693

3827.5193016.51813159.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089روان وليد حمدي ابراهيم ابراهيم الشريف14694

39292029.519.51813789ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ريهام احمد عطيه ابو العنين14695

38.53020302018138.588.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ريهام خالد محمد منصور جودة14696

39.53020291718135.588.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ريهام محمود عبد المعبود عيد محمد البريشي14697

323019.528.518.518128.589ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089زينب سعد احمد جمعه السيد14698

3930202919.518137.589ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ساره سمير عبد المنعم محمد محمد14699

362419.5301918128.589ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089سامية خالد عبد الغفار عبد الغفار يوسف14700

363020291918134510ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089سلوى سعد محمد العزب14701

39.5302029.52018139510ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089سما فتحى عوض سليمان الهجرسى14702

37.529.5203018.517135.559.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089سميه احمد محمد راغب يوسف14703

3529.5202918.518132710ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089سهام السيد سعد مصطفى الطنطاوى14704

3330202919.517131.568.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شروق محمد مختار سليمان قنديل14705

37.530192919.51513569ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شهد ايهاب احمد عبد المولى سعد14706

38.53020302018138.579ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شهد حامد عرفات احمد عرفات14707

38.5302029.5191813769ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شهد عاطف حامد ابراهيم سلطان14708

38302029.52020137.559.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شهد عبد الحميد محمد عبد المنعم14709

3729.520291917.5134.579ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شهد فتحى احمد احمد مطر14710

38.5302029.52019138710ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شهد محمود ابو السعد المنشاوى14711

32292025.517.518124510ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شهد منذر عبد العظيم العوضى مصطفى14712

38.53019.529.52015137.579ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شيماء احمد سعد ابراهيم العجمى14713

21.52211.523.512.514.59159ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089شيماء ياسر محمد السيد محمد14714

23.521.51725131810068.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089صابرين صبرى عوض العدروسى14715

34.529.518.529.51819130610ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089فاطمة محمد عبد الحميد محمد يوسف14716

38.530202918.51913679.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089فاطمه محمود احمد جاد يونس14717

32291729.513.51912189ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089فايزة عاطف ابو الفتوح محمدالمتولى14718

36.528.518.528.51818130610ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089لقاء زينهم محمد ابراهيم عبد الهادي14719

38.5302029.519.520137.569.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مروه منتصر عبد العظيم العوضى مصطفى14720

3630202919.517134.569.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مريم احمد السيد الشرقاوى عبد هللا14721

373019.5302019136.5710ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مريم احمد المرسى ابراهيم سمرة14722

33292030201713279.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مريم احمد طه طه ابوصقر14723

36.5302029.52015136710ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مريم خالد زيدان الوهيدى14724

36.5302029.52018136710ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مريم محمد احمد محمود نحلة14725

383019.5302017137.579.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مريم محمد فتحى مطر مطر14726

36302030201913679ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مريم محمود احمد عبد المولى14727

332919.5301919130.579.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مسك احمد بهى الدين عبد البارى14728

33.5271929.5151812468ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ملك محمد عبد الرازق محمود عبد الرازق14729

34.53019.5302019134610ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ملك محمود عماد الدين عوض ابو السعد14730

33.523.517.5281716.5119.558ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ملك وفيق عوض بدير العجمى14731

37302029171913388.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منال سعد محمد حافظ محمد14732

32.527.52027.516.518.512467ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منة هللا احمد عبد المنعم محمد ابراهيم14733
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36.53019.52818.519132.569.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منة هللا عصام شوقى رضوان حسن14734

35.53018.528181913069ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منة هللا محمود محمد عبد هللا معوض14735

36.5302029.5182013469.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منةهللا محمود محمد ابو النجا نوفل14736

37302029.519.51913659.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منه عبد الحميد عبد الحميد احمد البدوى هجرس14737

373019.53018.52013559.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منى محمود محمد محمد احمد14738

37.527.519.526.514.519125.569ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089منيرة سعد سعد عبد العاطى عوض14739

38302029.519.52013789ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مها عبد الفتاح مسعد عبد الفتاح عطوه14740

36.5292029.5192013469ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مى ابراهيم عبد الحميد محمد السيد14741

35.5271727.5171912478ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089مى ابراهيم على ابراهيم حامد14742

16.5221415.56157458.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ميادة احمد محمد السيد  عيد14743

37.5301528.517.518128.568.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ميرنا محمود صالح عبد المنعم على هيكل14744

30.52616.528.51618117.557.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ندا احمد فتحى حافظ احمد الزين14745

37.529.52028.519.51913589.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ندا محمود محمد اسامة عبد الحكيم14746

372919281818.513178.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ندى سامى نصر حسين14747

3727.519.529151912858.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089نور احمد حامد معوض جمعه14748

36.529.51929191713379.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089نورا احمد صبرى عبد الفتاح عبد المقصود14749

36.5302029.518.520134.579.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089نورا محمد السيد حامد محمد جبر14750

322213.526.512.510.5106.546ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089نوسة سعد حسن حسن ربيعة14751

3628.519.52917.516130.569ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089نيره حامد فتحى حامد حمزة14752

382919.52818.51713399.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089هاجر صالح علي اسماعيل على14753

37.5291928.517.517131.55.59ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089هاله عمرو احمد سيد احمد حبيب14754

31.5181426.59.51799.55.56ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089هنادى سامح محمود عطيه حمزه14755

3828.5192916.5161315.58.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089وجيدة محمد محمود عبد السالم البيلى14756

33.52917.52716.516123.589.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ياسمين اسامة البدوى السيد نحله14757

23.5181425131593.557ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ياسمين السيد عاطف ابراهيم الديب14758

252114.52711.5179968ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ياسمين عبد المنعم السعيد عوضين14759

36301928171613069.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089ياسمين عبد الناصر ماهر سليمان غالب14760

342919.529.515171275.59.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089يمنى اسامة محمد عبد الفتاح عطوة14761

36.53019.529.51916134.579.5ادارة شرق المنصورة  002منشأة السالم بكفر األعجر  0089يمنى امين السعيد عبد الرحمن14762

362819.5291920131.587ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090احمد السيد احمد على النشاوى14763

34.526.51828171912487ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090احمد حامد شعبان احمد محمد14764

32.525.513.527.59.517108.575ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090احمد فتحى ابراهيم عبد اللطيف14765

2812.51228.5914.59054.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090احمد ناصر محمد محمد ابو الغيط14766

38302027.518.517.513475ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090احمد وجيه احمد احمد سالم14767

3528.52027.52018.513185ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090خالد صالح شوقي عبد السالم14768

28.52718.5251419.511385ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090عبد هللا موسى احمد عوض شاهين14769

27.5271925.51319.51128.55ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090على ابراهيم الشحات على14770

142515.5271117.592.55.55.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090عمار طارق السيد عبد السالم السيد14771

36.52919.5282018.51338.55.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090محمد احمد محمد السعيد محمد14772

27.520.519211218.510085.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090محمد ناجى عبد السميع محمد شحاته14773

332818.52914.518.51235.55.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090محمد نصر عاطف حامد ابراهيم14774

38252026.516.5191267.55.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090محمد وفيق عبد المجيد عبد المجيد14775

36291927.51619127.57.56ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090محمود ناجى عبده سليمان سيد14776

27.525162813.5181104.55.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090منصور محمد محمود عوض قلبه14777

3627.519262019128.586.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090مهند مفيد اسماعيل اسماعيل14778

342415.52611.5191118.56.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090الروميساء محمد ابو الفتوح الشربينى14779

39271928.517.5191318.57ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090الزهراء وجدى محمد محمد بركات14780

38.529.51928202013597ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090امنيه ايمن المحمدى هالل الجندى14781
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352919.528.5191913195.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090ايمان على رزق على االمام14782

3828.519.52919.519134.594.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090ايمان محسن احمد احمد ابو الغيط14783

372919.5292020134.596ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090ايه سامح لطفى محمد االمام14784

3828.5172814.5181268.56.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090بسنت سعيد يوسف السعيد السيد14785

35302029.52020134.597.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090تسنيم السيد الدسوقى عبد الخالق14786

37302030202013797.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090جنه اسامه على عبد المجيد محمد14787

3427.519.529.511.52012286ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090حنين حافظ موسى طلبه موسى14788

36.53020302020136.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090حنين ياسر السيد عيد موسي14789

3528.520302019.5133.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090خديجه رزق المرشدى المرشدى14790

28.5281929916113.54.56ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090خديجه محمد محمود الشحات14791

35291829.515.51912797ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090ريناد رزق عبد اللطيف محمد الشرقاوى14792

38.53020302020138.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090ساره ابراهيم محمد السيد محمود14793

362919.529.518.519132.597.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090شهد محمد فهمى احمد الشحات14794

372918.5291718130.597.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090فاطمه طارق سالمه ابوصالح14795

ازى السواح14796 38.53019.530201913898ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090فاطمه عبد السالم ابو الفتوح االزم

3630203020191368.58ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090مريم عوض حامد احمد دقدوقه14797

3628.519.530161913087ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090مريم محمد عبد الفتاح على14798

33.52919.529172012896ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090مريم محمد محمد السعيد محمد14799

37.529.52029.519.5181368.57.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090منه هللا ابراهيم محمود ابراهيم عماره14800

38.5281729.516.519.5129.578ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090منى حجازى رياض معوض14801

34291729.514.52012466.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090ميار محمد محمود عزب عمر14802

3530162916.520126.567ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090نغم هانى محمد محمد شاهين14803

382917.5292020133.577ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090نهى محسن محمد الشربينى14804

38.528.518291519.512966ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090نورهان السيد فراج صابر الديسطى14805

3829.518291820132.566.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090نورهان طارق فتحى محمد االمام14806

38.52918.528.518.52013366.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090هبه محمود عوض عطوه الشحات14807

372916.52917.52012956.5ادارة شرق المنصورة  002النزهه ع  0090ياسمين حامد عاطف حامد ابراهيم14808

33.52014.52913.517110.555ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091ابراهيم حسن محمد حسن سليمان14809

3629.518291720129.567.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091احمد ابو المجد رجب مصطفى14810

37.529.51829202013477.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091احمد عبد المنعم شعبان رزق14811

32.52817291920125.546.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091احمد وائل رشاد عبد السميع الزيات14812

37.52718.530202013348ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091اسالم محمود جمعه احمد محمد14813

31.52818291819.5124.547.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091بهاء وائل السيد عبد المقصود السيد14814

39.53018302020137.579.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091عبد هللا زكريا رمضان مصطفى14815

372918.5302020134.558ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091عبد هللا عاطف فوزى المتولى عبد السالم عياد14816

37.52918.530202013577.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091فوزى زينهم فوزى المتولى عبد السالم عياد14817

33281828.516.515.512488ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091محمد اشرف محمود محمود القريشى14818

292717.5281518116.535ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091محمد خالد جوده جوده الفار14819

37.525172916.519.512566ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091محمد رضا رمضان يوسف القناوى14820

37.528.518.528.519.520132.56.57ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091محمود خالد محمد المتولى عبد السالم14821

3526.517.528192012665ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091محمود محمد رشدى يوسف القناوى14822

36.5301829.519.520133.577ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091مصطفى محمد عبد العظيم ابو العز14823

23.52614.528.517.51611055ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091مهاب عماد عزت احمد العزب14824

3728.5182919.52013297ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091ايه محمد جوده الدسوقى البطراوى14825

32.528.51728172012367ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091بسنت امجد يسن حامد الحبيبى14826

3829.51829.5202013587.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091حنين يوسف رشدى يوسف14827

38.52918.529.518.52013468ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091دعاء وحيد محمود محمود الدسوقى14828

34.530173018.51813067.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091رجاء عبد الـله السيد محمود كامل14829
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3528.5183015.51712766.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091شهد محمود محمد عبد الحميد على14830

23.5261729.5151611156.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091عبير حمدى داود حمدى داود14831

3430193019.517.5132.557.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091منار هيثم المتولى احمد محمد14832

3530193019.518133.567ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091منه هللا خليل ابراهيم محمد محمود14833

35.529193019.51813367.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091ندا يونس الدسوقى محمودالدسوقى14834

26.52615.5301413.511236.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091ندى ناجى فاروق محمد عوضين14835

36301930191813467.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091نسمه ربيع عبد الهادى عبد الهادى14836

38.53017301918134.567.5ادارة شرق المنصورة  002ابناء نعمان ع  0091ورده احمد عبد الغفار على ابو العز14837

34.52918.52715.516124.567.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اروا عاطف فتحى محمد النادى14838

34.529.518.5281517125.568ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسراء ابراهيم فتح هللا المناوى14839

35.53018.528.519.519.513259.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسراء احمد محمد صابر المتولى جمعه14840

36301828.51920131.548.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسراء صالح السيد خليل عوض الصعيدى14841

29.523.512.527518.597.558ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسراء عبد المنعم ابراهيم بدر سيد احمد14842

22.522928.5419.58636ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسراء على عبد الرزاق المتولى عنان14843

312113194208847ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسماء السيد عادل شفيق السيد14844

25.52711.5286.51798.549ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسماء حمدى حسين عبد العزيز بكر14845

39.53018.5301815.513649.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسماء محمد السيد محمد شومان14846

3225.51725.514.518.5114.558.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اسماء محمد عبد الوهاب حمزه عنان14847

36.529.51825.518.52012859ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092افنان عبد الجليل مصباح عبد الجليل كسبه14848

322414.527919.5106.558ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092االء محمد عبد المجيد محمد حسن14849

37.529162814.517.512558.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092االء نبيل ابراهيم احمد ياسين14850

2528.51326.58.518101.55.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092الشيماء محمد مصطفى السيد البيار14851

353018.52617.5201277.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اميره ابراهيم احمد محمد عنان14852

38.528.518.525.514191254.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اميره الزين محمد خميس عنان14853

36.5302028.519.520134.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اميره تامر محمود السيد عطيه14854

32281625.513.516115710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اميره محمد يحى  شعبان محمد حلطش14855

3630202919.519134.5710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092اميره نزيه احمد على احمد حالوش14856

35.53018.52912191257.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092انجى عصام مصطفى عمر المناوى14857

35.529.519291316126810ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان ابراهيم سالمه ابراهيم البلقاسى14858

35.526.518.5191317112.577ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان حاتم صالح عبد السالم محمد عيد14859

39.53020291917137.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان خالد احمد المهدى الشايب14860

38.530192317.52012887.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان سعد نبيل عبد الحميد منصور بالل14861

35291826.51720125.57.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان سمير مصطفى صالح الصادق شهاب الدين14862

3726162718.520124.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان محمد ابراهيم عبد العال محمد14863

382918.52717.519.513078.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان نادر ثروت عبد العزيز احمد صالح14864

27.527.518.525.514.518113.567.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايمان ياسر محمد محمد صقر14865

3221.515.52512.520106.55.56ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه احمد محمد السيد المهدى14866

37.527.5172315.519120.566.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه ايمن شحاته احمد14867

35.5261624.51316.511578.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه خالد محمد محمد الشين14868

2924162514.518.5108.578ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه رجب محمد شاكر مصطفى طعيمه14869

26.52116.521916.59476ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه عصام عبد المعطى خميس احمد عنان14870

36.529.517.52718.5191296.55.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه لطفى ابراهيم محمد عبد هللا14871

3930192818.519134.576.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه مجدى ابراهيم على عبده14872

34.5271726.518.516123.578ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه مجدى موسى مصطفى مصطفى14873

35.52917.525.519.517.512799ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه محمد عبد الغنى الدسوقى ابراهيم14874

382817.5261717126.587.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه محمد محمد راضى محمد الشناوى14875

3527.518.526.51520122.578.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ايه هانى توفيق مصطفى معروف الديب14876

32.526.516.523.513.520112.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092بسمله الشحات عبد الجواد شعبان صقر14877
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282115.5249.519.59876.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092بسنت ايمن محمد عز الدين راشد14878

3726.516.524151911976.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092جودى رضا حمدى محمود الزامل14879

3728192920201336.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092جيالن سامى صابر عبد الشكور لبن14880

ا14881 32.524.516.5291218114.578ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092جيهان احمد محمد عبد الحميد داود

37271629191812879ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092حنين امير عثمان امين المتولى14882

3627.516.52718.518125.55.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092خلود السيد فتح هللا عبد الرحمن ابو العنين14883

يا محمد احمد محمد السعيد صقر14884 36271727.51817.5125.559ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092دال

3729.52028.519.520134.597.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092دعاء حسن عبد العظيم ابراهيم الحداد14885

3728.516241320118.578ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092دعاء عوض عبد العزيز عوض المتولى14886

3628192920171327.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092دعاء هانى ثروت على القطرى14887

35.527.5172616.517122.5710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092دنيا محمد جمعه صبح حمزه14888

362817241818123810ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092دنيا محمد حسن حسن حسن عبد هللا14889

36.5281828.51819.51297.55ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092دنيا محمود محمد منصور عنان14890

دا عبد المجيد محرم السعيد يس14891 7158226.510.558.557ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ران

يا بشاره عاطف وهبه اسطفانوس14892 3124.516271310111.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ران

34241628.51419116.5710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رحمه امين حلمى الصديق عنان14893

38.5301928.519.517.5135.588ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رحمه فرج محمد مختار عزالرجال الشاعر14894

17.5175.524.56.517717.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رحمه محمد احمد عبد العزيز صالح14895

392817.529.518.520132.5810ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رحمه محمد السيد راغب عنان14896

34.52315251616113.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رشا هشام جمعه اسماعيل الشاعر14897

10228236.51069.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رضا سعد عبد العزيز احمد صالح14898

2924.517281416.5112.558.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رضوى صالح عبد المجيد حسن بالل14899

33.52818.528.51715125.574.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رغده محمد ابراهيم محمد طعيمه14900

34.53018.528.52015131.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رنا سمير عبد الحميد مراد عبد الحميد14901

35.529.518.527.519.520130.576.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رنا عادل عبد الحافظ حسن وفا14902

36.530193019.5191358.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رنا عونى محروس عبد الحميد عيد الموجى14903

35301930202013476.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092رنيم حامد السعيد محمد محمد النادى14904

3729.520302020136.59.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092روان الشربينى محمود ابراهيم الشربينى14905

13.511.51616.54.518628.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092روان عبد الفتاح ابوزيد بدرى الصعيدى14906

34301928202013187ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092روان فرج محمد مختار عزالرجال الشاعر14907

37.52919292020134.588.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092روان محمد عبد الجواد احمد حسن14908

342818.527.5201912868.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092روان وائل ابراهيم عثمان عبد السالم القهوجى14909

دا مسعد صابر اسماعيل عبد الهادى عنبر14910 33.528.5192819.518128.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092روي

18.524.518241219.59788ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ريم احمد فتحى محمد محمد النادى14911

37.5301927.518191325.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092زيزى اسامه عبد الحافظ حسن السيد وفا14912

36.53018.526.51920130.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ساره حازم عبد السالم البهلول الحداد14913

3229.51924.517.520122.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ساره صالح سمير صالح البلقاسى14914

2226.51524.513.520101.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ساره فكرى عباس عباس العجمى14915

31.525.5192515.519116.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ساره هانى احمد الطلحاوى احمد العاصى14916

35291925.51918127.589ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ساره هيثم محمد محمد على عنان14917

3026.519281519.5118.58.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سالى السيد محمد شوقى عبد الرحمن محمد14918

34301929192013189ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سعاد هانى المتولى غازى مصطفى14919

36.529.51927181913098ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سعاد وائل ابو المعاطى يوسف ابو المجد14920

31.529.51928.517.52012688ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سلمى محمد السعيد محمد السعيد الحداد14921

373020302018.51377.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سلمى هانى سعدالدين صالح الصادق14922

1925.51719.5819894.56.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سلمى ياسر عادل محمد عبد الهادى14923

252018191516974.56ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سلوى عالء فتحى محمد حسن عنان14924

2220.5168.51317804.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سلوى محمد حامد حسن14925
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32.523182315.5171126.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سلوى محمد عادل احمد احمد الشايب14926

322418.520.516.518111.54.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سلوى وليد عبد الحميد رزق صبح14927

30.520.518.522.51213.510465ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سماح محمد احمد محمد عوض14928

3427.51929.520181305.55.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سميره حسين شوقى يوسف ابراهيم صالح14929

32.52919282018128.555ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سميره محمد حمدى حسن محمود14930

33.52919.52819.514129.55.54.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سناء عبد الغفار محمد محمد شهاب الدين14931

201814.57.58.517.568.575ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سهام احمد فتحى صبح عبد الرحمن14932

3127.51928.519.520125.57.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سهيله هشام سعد عبد العزيز صالح14933

32.527.519.528.520201287.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092سونيا عبد السالم السيد عبد الفتاح محمد14934

281717.52213.516.59879ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق التابعى رمضان المتولى العريان14935

332318.5201618110.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق السيد محمد شوقى السيد عبد الحميد14936

410371.55.525.563.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق السيد ممدوح عبد الرحمن بالل14937

36.5271929.519.517.5131.55.56ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق حامد احمد احمد عبد هللا14938

32.526.51925.519.5181235.56.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق صالح احمد صالح محمد الغرورى14939

3022.519.525.518.517.51164.55ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق على عبد النبى ابوعوف العريان14940

2821.51924.516.517.5109.566ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق فتحى احمد احمد محمد طعيمه14941

1719.515.5105.51367.56.53.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق مجدى احمد السعيد احمد14942

19.57.5611.512.520577.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شروق هانى محمد رجب السيد صالح14943

32.52518.521192011678.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شهد السعيد مجاهد محمد السعيد البيومى14944

38271823191812578.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شهد حسن على عبد المنعم ابراهيم الشافعى14945

39301929.52020137.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شهد عادل عبد اللطيف مصطفى الجزار14946

13.5511.58.5718.545.576.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شهد محمد احمد عبد الفتاح محمد شهاب الدين14947

38271926.517.52012879ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شهد محمد سعد احمد سعد صالح14948

392618.52717.5201286.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شهد محمد ماهر هالل مصطفى شومان14949

352818.522.517.520121.578.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شهد محمود راضى على عبيد14950

38.5292029.520201377.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شيماء احمد شعبان على سعيد14951

3829.520302019137.56.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شيماء ضياء البيومى الغريب سعده14952

32.517.51820.51917107.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شيماء محمد صبرى عبد المطلب14953

392319.52419.5181257.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092شيماء مصطفى مصطفى صالح على حالوش14954

39.53020302019139.57.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ضحى عبد الجواد محمد عبد الجواد ابو العزم14955

338918.51118.579.53.54ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092عايده حمدى فاضل المأمون الشاعر14956

36.52818.521.519.51712477ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092عفاف محمد محمود عبد الجواد الشاعر14957

37.527.51825.51919127.578.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092عفاف ياسر صالح عبد الخالق عبد الواحد صقر14958

12.516213.5915534.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092عال السيد احمد جاد السيد القطرى14959

352715.518.5182011459.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092غاده اشرف عبد العزيز عوض المتولى14960

36.522.51719.51618111.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092غاده نبيل عبد النبى السعيد عنان14961

3824.51612.517.516108.568.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092فاتن محمد عاطف عثمان الباز14962

34.520.5151216.517.598.558ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092فاطمه احمد مصطفى عبد الشكور الصعيدى14963

2022.51424.514.513.595.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092فاطمه عثمان على محمد احمد الحديدى14964

2022.51424.516159767.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092فاطمه لطفى السيد على شادى14965

30.518.5172817.515111.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092فتحيه اشرف عادل عثمان طعيمه14966

31.5231728.5162011668.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092فرح احمد طه طه محمد بدوى14967

23.5261727.517.520111.56.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092فريده محمد ربيع محمد العشماوى14968

37.528.518.5281720129.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092كريمه ربيع حامد محمد االشوح14969

3429203018.519131.549ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ماجده حامد السيد حافظ البيار14970

3228.5192916.5181257.57.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مرفت حسين عنان محمد خميس عنان14971

37.528.519.528.5181913269.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مروه المنزالوى التميمى محمد السيد14972

3429203018.520131.579ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم حافظ امين اسماعيل جمعه الشاعر14973
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36.527.519.529.519201327.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم رضا عبد الهادى عبد الفتاح يوسف14974

21.527.516.5251417.5104.53.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم رضا عثمان عبد العال محمد الشناوى14975

36301930201713578.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم شلبى احمد شعبان عنان14976

353019.5301918.5133.568ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم عبد العزيز ابراهيم حسن عبد الرحمن14977

32.53020302019132.56.56ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم محمد توفيق شعبان احمد البقال14978

35.529172717.51912667ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم محمود االحمدى الغريب لبن14979

37.528.5203019191357.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مريم محمود حامد محمد مصطفى االشوح14980

3529.51828.5191813078.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ملك محمد احمد فؤاد عبد الواحد الشاعر14981

39.53020302019139.579ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ملك وائل السيد محمد المكباتى14982

3427.516.526.51320117.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منار اشرف عبد اللطيف السعيد حسانين14983

33.5251725.517181186.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منار ايمن محمد محمد عثمان هالل14984

32271724131811369ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه هللا ابو السعود محمد السيد ابراهيم14985

36.528.5182619.519128.569.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه هللا السيد السيد احمد غراب14986

38.529.5202819.518135.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه هللا حسن رمضان حسن يس14987

332318.524.514.518113.547.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه هللا سامى فتحى حامد14988

3926.5172411.5181187.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه هللا محمد رضا عبد العزيز عبد الحفيظ14989

3927.51826.5161912768.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه هللا وائل فتحى ابو النصر14990

36.521.515.524.516.516114.55.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه صالح سامى السيد الحداد14991

3828.52027.5191713359.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه عابد مصطفى عمر المناوى14992

34.527.51920.51416.5115.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منه محمد فتح هللا عبد المنعم14993

17151725.511.515.5865.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منى احمد المتولى السيد المحجوب14994

3515.517.52418.516110.569ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منى تامر لطفى النجدى على السروى14995

36.52217.526.51816120.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092منى سرور عوض عبد العزيز14996

36.528.519.5271916130.569.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مى شوقى محمد حسين زرد14997

36.5291926.516161275.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مى محمد سميح احمد احمد الشايب14998

382918.5271919131.559ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092مياده مسعد احمد خليفه محمد طعيمه14999

38.530202819.515.513669.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ميرفت محمد محمد محمد شعبان15000

32.526.517.5231417113.569.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ميرنا وليد فوزى الشافعى حموده15001

36.52717.52719.518127.588.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ناديه عثمان عثمان عبد العال الشناوى15002

3421.515.523.51613110.557ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ناردين ميمى عادل وهبه اسطفانوس15003

30231528.514.51511158.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نجاح ابراهيم ابو الحجاج سالم15004

36.52919.5282018.513369.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ندى ابراهيم محمد عبد الحميد البيار15005

36.524.516291817.512458.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ندى باسم عادل شفيق ابراهيم المناوى15006

37.52816.527.51820127.559.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ندى تامر ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم15007

39.529.51929.52020137.579ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ندى مجدى ابراهيم على عبده15008

3828162517.517.5124.57.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ندى محمد عبد العزيز محمد ابراهيم سعده15009

38.529192819.51813469ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ندى وائل محمد ابراهيم شبكه15010

2928.51525.518.517.5116.559ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نرجس صبرى عثمان منصور احمد العسكرى15011

30.529.516.525.517.520119.55.59ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نرمين محمد شعبان عبد العزيز المصطافى15012

112210.515131971.54.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نرمين محمد يوسف محمد صبح15013

32.523.5112116.518104.5710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نهاد محمد على بكر15014

96.510.5131015.54968ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نورا محمد السيد ذكى هالل رجب15015

3329.515.525.51818.5121.569ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نورهان اسماعيل محمد السعيد السقايه15016

38301829.51919134.579.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نورهان خالد احمد المهدى الشايب15017

3728.516.528.51719127.54.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نورهان سالم عبد الرازق الفرحاتى صالح15018

38291729181613159.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نورهان محمد سامى شفيق السيد15019

37.53017291920132.56.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نورهان محمد عبد النبى ابوعوف15020

37.529172919.519132710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نورهان محمد محمود محمود ابوزيد فراج15021
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31.52413.525151410979.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نيرمين السيد السيد الطلحاوى ابراهيم15022

36301728.519.519131610ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نيرمين السيد صابر اسماعيل عنبر15023

34.528.517.5281920127.5710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نيره سعد شفيق شفيق محمود الدسوقى15024

332516231618.51137.59.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092نيره محمد قنديل عنتر الشربينى15025

3428.51623.518.519120.5710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هاجر االمير ابراهيم محمد السعدنى15026

24.510.51320.5111379.56.510ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هاجر محمد عبد المنعم على زين الدين15027

32.522.517.524.517.516114.579.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هاجر محمد مصطفى عبد العزيز محمد15028

362819.52719.515130710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هايدى هانى امين اسماعيل جمعه الشاعر15029

28.52316.512.51615.596.576.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هبه هللا محمود محمد السعيد عبد العزيز القهوجى15030

2820.514.519.516.5169978ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هبه حسام حلمى المندوه القهوجى15031

36.529.51729.518.51513168ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هبه وهدان محمد عزالرجال الشاعر15032

30.52114.520191610587ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هدى حسين عبد العزيز حسين فرج15033

3422.515.521191711277.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هدى عبد الجواد عبد الحميد عبد الجواد مشعل15034

23.53.548.58747.551.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هدير السيد احمد جاد السيد القطرى15035

2413.57.511.51413.570.562ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هناء عبد الرحمن عبد الملك عثمان شميس15036

372918.5281916.5131.5710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هويدا سعد عبد المجيد حامد درويش15037

342718.52719.51612668.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092هويدا شوقى زين العابدين محمد15038

3428.5192518.518.512579.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092وعد محمد عبد الفتاح محمد ابو العينين15039

36.528.518.52819.516.513179.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092وفاء ابراهيم احمد محمد العدل ماجور15040

3325.518.519.519.518116710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092وفاء باسم فكرى عبد المنعم العشماوى15041

16.5139.567.512.552.558.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092وفاء محمد ابراهيم محمد اسماعيل15042

382918.5292017134.579ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092يارا احمد حسن ابراهيم الطباخ15043

372718.52819.51613079.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ياسمين العربى السيد النبوى الدسوقى الشاعر15044

37291828.519.516132710ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ياسمين كامل االمام محمد السيد عنبر15045

3828.51928.52018.513479.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنات  0092ياسمين محمد محمد عبد العزيز مصطفى البيار15046

11.589178953.534.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ابراهيم اسامة ابراهيم السعيد عبد الوهاب النحاس15047

34.5281826.51716.512445ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ابراهيم الحسينى ابراهيم الحسينى عبد العزيز15048

27.527.518.5241919116.557.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ابراهيم السعيد عثمان ابو المعاطي15049

31.523.518.527.518.520119.567ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ابراهيم حسين محمد حسين عنان15050

31.524.516.52716.519.511656.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ابراهيم محمد ابراهيم عبد السالم العفيفى15051

28.518.51625.51720105.556ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ابراهيم محمد المتولى المتولى جمعه شمس15052

38291928201713456ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ابراهيم محمود نظمى محمد احمد الشايب15053

22.5221527.516.518103.576ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد احمد فوزى عثمان محمد رمضان15054

36.5291929.519.516133.576ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد اكرامى احمد عبد الكريم محمد البلقاسى15055

372819.528.5191613256.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد السعيد فاروق احمد السعيد الشناوى15056

3224.51723.51714.511456.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد حسن يوسف تقى الدين يوسف عبدربه15057

362815.5261819123.556ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد حسين احمد عبد السميع  الحسينى زين الدين15058

33252027191712466.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد خالد الششتاوى شعبان عيد15059

383018.529.519.519135.556.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد ربيع ابراهيم محمد عبد هللا15060

36.522.516.524.5161911667ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد رمضان ابراهيم الدسوقى حافظ الجندى15061

29.522.515.526.515.519109.556ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد سعد شفيق عبد القوي سعيد15062

22.518152915.515.510066ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد صالح حمدان عبد الهادى ابو العز15063

35.529.51929.52016.5133.566ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد طارق احمد احمد حسن15064

34.52818.529.52017130.567ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد طارق فوزى صالح حالوش15065

36.52917.529.52018132.585.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد طارق محمد محمد السيد خريبه15066

363018.529.5202013478ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد عامر عبد الوهاب عبد العليم النحاس15067

17.5179.524.5131981.567ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد داود15068

1416.59.5251115.57645.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد عبد القوى السيد عبد القوى15069
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22.52514271717.5105.566ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الحداد15070

38302030201913868ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد عبد هللا مسعد محمد على العشماوى15071

25.523.515.528.51818.511168ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد مجدى عبد الجواد عبد اللطيف عبد هللا15072

33.525.517.525.5171911987ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد مجدي عبد الهادي عبد الفتاح يوسف15073

33.52014.526181811275.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد محمد السيد ابو المعاطى15074

27.5207.526.5161497.556ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد محمد عبد الحميد عبد الحميد سليمان15075

19.515.514.522161487.556.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد محمد عبد المطلب احمد ابراهيم15076

16.517.5132517188965.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد محمد عبد المقصود شفيق المناوى15077

20.52514.52516.519.5101.567.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد مصطفى عبد الرازق مصطفى طعيمه15078

29.518.513.5261719104.554.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد ممدوح حسنى احمد منصور15079

35291828191912957ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد هانى محمد يوسف المندراوى15080

372917.52919.52013267.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093احمد وائل نبيه السعيد شومان15081

34.527.51728.519.52012767ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ادهم محمد المرسى عوض عبده15082

36.529.51829.519.52013388ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093اسالم ابراهيم محمد ابراهيم عبد البارى15083

32.528152918.52012368.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093اسالم حمادة مسعد محمد مصطفى15084

33291525.518.51912168ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093اسالم عالء الدين عثمان احمد صقر15085

28.52416.529.518.51711767.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093اشرف السعيد محمد السعيد محمد الستاية15086

1523.51524.512.51190.555.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093اشرف محسن ابو الفتوح ابراهيم المناوى15087

1428.5152916.51510357.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093السيد عامر السيد محمد حجازى ابوحجازى15088

31.527.516.52715.51711858.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093امجد امين فتح هللا علي ابراهيم15089

3327.51729.518.516125.548ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ايهاب محمد عبد الرازق السعيد عنان15090

29.525.51627.51213.5110.546.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093بسام باسم محمد عباس على عنبر15091

514.512.519.58759.535ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093بليغ صبح يونس ابراهيم صبح15092

12251525.513.5149157ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093تامر محمد ربيع على سيف الدين15093

1417.513197.5117167.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093جمال محمد عبد النعيم محمد صبح15094

36.52918.529.52016133.568ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093حسين السيد محمد الصادق شهاب الدين15095

2525.516.528.51614.5111.557ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093حسين الناغى محمد احمد مصطفى15096

26.527.516.52917.51411758ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093حسين مصطفى لطفى محمد ابو العينين15097

2728.515291918118.558ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093حمدى خالد فتحى محمد ابو العينين15098

2828182918.520121.558ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093خالد سمير محمود السعيد السيد الموجى15099

26.52816.52917.516117.557ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093خالد عبد الموجود راضى عبد الموجود15100

373018.529.519.516134.568.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093خالد محمد ثروت شفيق القولنجلى15101

3524.518271715.5121.567.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093خالد محمد سرحان محمد الشاعر15102

2421192318.513.5105.575.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093خالد وليد صبرى ابراهيم سالم15103

15.59.51213.5121062.564ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ربيع السعيد عبد المجيد سليمان محمد15104

36.522.518.528.51715.512374.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093زياد حمدى عبد العليم حامد محمد15105

39.5302029.519.517138.565ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093زياد سمير عبد الحميد الحسينى زين الدين15106

38301929.519.51913677.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ذياد هشام عبد الرشيد عبد السميع عبد العال15107

301915.52415.514.510475ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سامى احمد محمد الخضرجى بكر15108

29.52013.52411.51398.565ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سعد احمد سعد احمد  سعد صالح15109

3219.51625.5151210877ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سعد احمد سعدالدين عوضين السروى15110

29.522152515.51110774.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سعد جمال سعد احمد محمد سمك15111

3324.518.5261410.511683.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سعد وائل السيد محمد معوض15112

3729202718.517131.576.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سيف السيد ربيع محمد على العشماوى15113

29.520.518.524.515.513.5108.534.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سيف عمرو عثمان محمود القهوجى15114

35211924.515.513.511544ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093سيف محمد المرسى عوض عبده15115

301615.524.515.510101.576ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093شريف صالح الدين السيد محمد ديوان15116

3421.518.524.517.51211675ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093صالح اشرف شاهين صالح السيد منصور15117
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3115.5192316.51810576ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093صبحى السيد صبحى السيد نوار15118

2219172115.51394.574.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093صالح محمد محمد السعيد صالح عنان15119

209.5121810869.573ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093طلحه رمضان عبد العزيز الشربينى المناوى15120

1711.51222.51297564.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عادل السيد المغاورى صابر على عنبر15121

2414162613.58.593.576ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عاطف عبد الحميد عاطف الششتاوى غراب15122

25.52217.520.51615.5101.576ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد الرحمن حسام شوقى مصطفى محمد15123

23.521.519241618.510469ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد الرحمن سامي عبد العظيم عبد العزيز محمد القهوجى15124

25.524.518.5251718110.577.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد الرحمن محمود عيد عبد السالم15125

28.5242023.516.516.5112.566.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد الرحمن هانى محمود الطلحاوى مؤمن15126

35.528.52025.516.516.512686ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد العزيز عبد الواحد عبد العزيز عبد الواحد15127

3628.517.527.51720126.596ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد العظيم محمود عبد العظيم احمد ابراهيم صقر15128

35281928.517.51912878.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد هللا احمد المتولي محمد السيد ابو العز15129

31.525.51923171911677.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد هللا محمد عوض عبد الرؤف الشناوى15130

24.52217.526141810487.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عبد المقصود محمد عبد المقصود شفيق المناوى15131

31281927.516.52012289ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093على على عبد الكريم عبد الهادى محمد غراب15132

21.5816191415.578.575.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093على محمد على النجدى السروى15133

2524182313.514103.555.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عماد حسام الدين عبد الرحمن ابراهيم سمرة15134

20.519.517.52115.514.59467.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عماد رضا توفيق عبدة يوسف15135

1612.515.522.513.513.58066.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عماد عبد المنعم محمد على العاصى15136

3025.52024.518.518.5118.568.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عمار ياسر احمد محمد احمد الحديدى15137

3428.5203019.51913267.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عمر محمد عبد الجواد السيد عبد الجواد15138

3928.520302019137.578ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عمرو اسامه محمد عبد العزيز مصطفى15139

35.528.52029.518.517.513278ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عمرو حاتم محمد السعيد المهدى الشايب15140

31.525.51928.51819122.577.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عمرو كمال ابراهيم محمد احمد15141

36.528.51927.51918.5130.577ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عمرو مسعد رجب الباز حلطش15142

372819.528.5191813274.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093عوض عمرو عوض محمد غراب15143

33.52619.527.51316119.574ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093فارس محمد المرسى عوض عبده15144

37.5281927.51714.512974.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093فاضل محمد فاضل شفيق محمد ابراهيم15145

302318.52714.514.511376.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093فتحى اشرف فتحى بدوى15146

34.526192714.51512156.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093فوزى السعيد فوزى الشافعى حموده15147

32.52317.528916.511075.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093فوزى على محمد شوقى قشطة خيال15148

2226172914.511.5108.576ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093كريم انور عبد المنعم احمد صقر15149

29.52519281616117.574ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093كريم عبد المنعم على عبد المنعم ابراهيم الشافعى15150

32.525162813.5181153.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093كريم مروان لطفى محمد ابو العينين15151

34.5271828.5141812268.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093كريم مصطفى محمد ابراهيم عبد البارى ابراهيم15152

35.5291928.518.518130.577.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093كمال شوقى محمد كمال محمد صابر المناوى15153

3027.516.52814171164.55.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093كمال مصطفى كمال سعيد عطيه15154

2926.514281612.5113.55.55ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093كيرلس حاتم عبده عبيد امين نعام15155

372919.529.5201813568ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مجدى شوقى مجدى ابراهيم المهدى15156

373019.52918.51913468.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد ابراهيم ابو النجا الدسوقى المهدى الصعيدى15157

36291929171713057ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد ابراهيم صابر عبد الشكور عبد النبى15158

36.527.518.528.515.516.5126.54.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد ابراهيم فؤاد فتحى عبد العليم الصعيدى15159

3729.520292018135.567.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد احمد عبد الخبير عبد الحليم عنان15160

36.529.518.52919.51913367.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد احمد فراج محمد الفخرانى15161

25.524.515.5251518105.548ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد احمد محسن صابرالجندى15162

3629203020181356.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد احمد محمد الدسوقي البيار15163

3227.519.530191812879ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد احمد محمد الظريف احمد عابده15164

32.52518.528.51919123.577.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد احمد محمد محمد خميس15165
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34.52819.524.518.51812549.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد احمد ممدوح عبد العزيز احمد15166

3123.517.52816171163.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد اسامه توكل جمعه الشاعر15167

24.520.516.52416.5181024.55ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد اسامه عبد الرازق عبد الحميد15168

2317.51426.516.51897.53.56ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد اشرف عبد الجليل عبد المطلب المهدى15169

2722.51727.515.519109.53.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد السعيد عادل محمد مسعد البيار15170

3228.517.528181912448.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد السيد الهاللى ابراهيم عبد المقصود15171

36.527.518.5301817130.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد السيد حامد عطيه عطيه15172

26.522.59.5241516.597.53.58ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد امير محمد مختار المهدى احمد15173

232011.523121889.568ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد ايمن محمد السعيد االشوح15174

1616.56.522.511.518733.56.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد ايمن محمد محفوظ  احمد صالح15175

13.521.58.520.51116753.57ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد تامر الباز ابراهيم الفقى15176

352819.5292018131.548ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد تامر محمود الحسيني على زين الدين15177

3629.520302018135.588.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد تامر وجيه محمد الشايب15178

30281929.51918125.577.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد جمال السعيد عبد الحميد حموده15179

382919.53019.51813649ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد حامد محمد عبد الغفار البلقاسى15180

312517.52719.51812058ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد حسام سامى بدوى حسن15181

15.51816.522.513.517863.55.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد حسن صدقى عنتر الشربينى رضا15182

14.520.516.525.516.51493.547ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد حسن عبد الفتاح حسن حسانين العفيفى15183

353016.526.515.518123.547.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد حسين احمد فؤاد عبد الواحد الشاعر15184

1910.514.5221316.57946ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد حمادة احمد عبد الحميد يوسف15185

302114.527.51515.510848ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد حمادة شفيق فؤاد ابو العنين15186

22.521.513.52614.518983.56ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد خالد الششتاوى شعبان عيد15187

23.52313.52514.51899.547.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد رمضان صالح الصادق15188

11171118.513.518715.54.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد زاهر فوزى زاهر15189

17.525142511.5189346.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد سعد احمد الخضرمحمد احمد15190

27.52112.52312.51996.543.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد سمير عبد المحسن عبد القادر جالل15191

32.526.517.527.51616.51204.53.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد صابر عبد الجليل احمد عبد الهادى15192

3729.519.528.518.516.513356.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد صالح الدين عبد السالم عبد السالم الجحاش15193

34.524.514.52716.516.511747.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد صالح عثمان عبد المطلب البيومى15194

292211.5271518104.542.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد عبد هللا حسن عبد هللا الدميرى15195

414.513.523.513.576931.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد عبد المجيد محرم السعيد يسين15196

2917.513.526.51517101.564.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد فتحى ابراهيم علي حلطش15197

29.523.514.52615.51810945ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد مختار عبد الحميد محمد عبد الحميد السعدنى15198

2923.5142715.51910956.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد مسعد مسعد مسعد عبد العال15199

2429.517.52617.518114.574.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد مصطفى مسعد محمد على العشماوى15200

2027.514.524.515.51810253ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد مصطفى مصطفى عبد العزيز محمد15201

1223.51423141786.543ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد هادى عبد اللطيف فريد البيار15202

31.527.51628.52019123.554ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد هانى توفيق مصطفى معروف الديب15203

35.528.517.5281619125.543.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد وائل احمد ابو االسعاد محمد صالح15204

38301730201913552.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد وائل ربيع اسماعيل جمعه15205

25.528.516.529.5181811853ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد ياسر السيد ابراهيم معوض15206

2927.5162516.51911433ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمد ياسر فوزى رزق شومان15207

37.52916.529181913053ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود شاكر عبد المحسن عبد الفتاح شهاب الدين15208

28.52711.521181710653ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود عادل رجب السيد المحجوب الطباخ15209

3628.517281920128.563.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود عبد المطلب السيد شهاب الدين15210

2828.514.52415.519110.563ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود عبد الواحد فتحى عبد الواحد صقر15211

2624.513.52312189943ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود على  محمد فاضل صابر المصافى15212

2427.51627.5161811163ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود عوض احمد عبد الحميد احمد البهنسى15213
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2826.51425.516.518110.552ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود محمد عبد هللا عبد هللا حسن15214

36.529.5183019.519133.563.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود محمد عبد المجيد حجازى البيار15215

1721.513.52514.51891.553.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود محمد فوزى زاهر الصديق ابراهيم15216

34.527.51629.51818125.552.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود محمد محمود السعيد قشوع15217

11.514.513.526.514188032.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود محمود جمعة رضوان برى15218

22.522.51323.5141895.555ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093محمود ياسر احمد عبد الرازق الصادق ابراهيم15219

2018.513.520.511.5168434ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مصطفى رضا ابو العنين حسن درويش15220

23.525.514.52215.51710146.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مصطفى صالح مصطفى عبد الرازق عبد الوهاب15221

302915.526.519.519120.545.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مصطفى عمر حامد صالح المهدى15222

31.52815.525171811744.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مصطفى محمود الفرحاتى رجب عيد15223

25.52614241518104.546.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مصطفى مسعد ابو االسعاد محمد السعيد15224

26.52916.525.51717.5114.555.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مينا رفعت فوزى بانوب مسيحة15225

22.527.514.523.51217.510046.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093مينا سمير حنا ميالد حنا15226

دين بليغ يونس ابراهيم صبح15227 2723.51524.515.518105.548ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093نورال

29.529.5152618.519118.556ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093هانى عبد الفتاح عبد الرحمن ابو النجا الصعيدى15228

2124152215199743ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093هشام مسعد عبد اللطيف صالح الحداد15229

3026.514.52616.518113.556.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093وليد رضا عثمان رجب الفرحاتى عيد15230

20.524.514.519.516.51995.544.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093وليد محمد هاني ابراهيم هاشم ابو خشن15231

000000000ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093ياسر سامح محمد احمد امبابى15232

29.5281723.5161911454.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093يحيى ابراهيم السيد احمد عنان15233

26.52615.520.51419102.544.5ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093يوسف احمد فتحى محمد الجندى15234

29.52814.519.514.51910654ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093يوسف احمد محمد احمد محمد15235

27.5261520.516.518105.556ادارة شرق المنصورة  002سالمون ع بنين  0093يوسف عثمان حمد محمد عثمان هالل15236

372918.5241719125.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ابرار على محمود قتوح ابراهيم طه15237

383017.527.517.519130.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسراء ابراهيم جمعه احمد الحاوى15238

36.527.518.525.5191912758.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسراء حمادة السعيد عبد المجيد ابو زيد15239

352816.52510.51811559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسراء عوض على حسين الباز الزيات15240

37.53016.524.51319121.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسراء محمد احمد نشات محمد الشهاوى15241

33.528162611.52011558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسراء محمد عبد العظيم محمود الشباسى15242

33.52917.526.51720123.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسماء ابراهيم احمد علي علي البنا15243

373018.52916.52013159ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسماء جمال عبد الغفار محمد احمد الشواف15244

3424.517291619120.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسماء حسني ابراهيم ابراهيم االلفى15245

3929202919.519136.568.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسماء عوض عبد الحميد محمد الشهاوى15246

332516.5184.5199748.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسماء محمد محمد الحسيني السيد الفضه15247

34.527.517.519520103.558ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسماء محمد محمد عزمى ابراهيم السيد الديب15248

372818.526.514.519124.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اسماء محمدين السعيد عبده عيد15249

38301724152012469ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء احمد فؤاد احمد عبد اللطيف15250

37.527.516.522.518.518122.54.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء رضا عبد المنعم توفيق محمد هاشم15251

332213.51811.518984.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء سامى سعيد مصطفى خورشيد15252

30.528152711.5161125.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء طلعت طلعت عبد العزيز الطمبشاوى15253

32.528162713.517.511747.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء على محسن عبد الفتاح عبده الداوودى15254

38291725.513.519.512359ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء محمد ضياء عبد الحى عبد الحى ابو العز15255

36.52917261320121.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء محمد مصطفى علي العشماوى15256

3625182713.520119.544ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094االء ياسر عباس محمد محمد سالم15257

ام الجنيدى15258 38.53018291318.5128.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094امال الجنيدى على االم

38.5301829.515.519131.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094امانى سعيد ابراهيم ابراهيم عبد العال15259

4028.518.527.51519129.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094امل احمد الدسوقى الدسوقى محمد بدر15260

39301928152013178ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094امل احمد عبد الفتاح ابراهيم محمد العشرى15261
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383018.528.518.520133.56.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094امنيه محمد سالمه محمد ابو العز15262

26.512.515275.519.586.56.57ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اموره ياسر محمد محمد عبده15263

34.52116271019108.56.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اميره ابراهيم بكر عوض ابراهيم البالسى15264

38.52918.528.516.5201316.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اميره ايمن نبيل عوض عوض السايس15265

402818.529.518201346.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اميره عبد الرحمن محمد رمضان عبد العزيز الفوه15266

3220.5152410.5201026.55.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اميره على السعيد السعيد عبده يونس15267

3525.517.529141912165.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اميره عوض عوض محمد العفش15268

38.52819.529.517.52013374ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094اميره محمد السيد ابراهيم ابراهيم غبور15269

33.522.516.526919107.56.56ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094انعام اشرف معوض معوض السيد15270

36261729.51119119.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايات طلعت طلعت عبد العزيز الطمبشاوى15271

32.52617.52911.518116.56.55.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان ابراهيم محمود عبد العزيز عبيد15272

37.52918291720130.587.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان اسعد حامد حامد عوضين15273

382718.522.516.520122.586.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان حمدى عبد المؤمن عبد الحافظ عبد الجيد15274

36.52718243.5191096.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان عبد الكريم عبد الكريم الشربينى فوده15275

39.529.519.53019.5201386.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان عوض يسرى عوض عطيه15276

26.51716.525.54.5199069ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان محمد رضا عوض محمود محمد نوارج15277

28.52817.529181912178.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان محمد عبد الغفار شعبان مقلد15278

2728.516.52714.520113.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايمان مصطفى محمود على احمد المغربل15279

27.52716.5271419.51124.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايناس محمد محمد بدير عبده شعبان15280

000000000ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايه احمد عبد المنعم عبد اللطيف تقصيره15281

33.52617271819121.568.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايه احمد فاضل عوض حامد حلوه15282

19.523132710.519.5935.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايه ايمن عوض عوض المتولى15283

35.52718.528.51820127.56.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايه عبد الرحمن عوض الحسينى عطوه15284

342618.528.517.520124.579ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايه محمد بكر جمعه حموده15285

37.5302029.5202013779ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايه محمد عبده محمد عبد الجواد مصطفى15286

36.52920302020135.579ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ايه محمود فتحى اسماعيل على الشورى15287

23.51814.52914.519.599.569ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بثينه صبرى فتحى محمد محمد الشاعر15288

29.53014.527142011548ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسمله السعيد ذكريا عبد العزيز الباز15289

35301930202013468.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسمله حسن حسين ابراهيم موسى15290

38.530203018.520137610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسمله محمد رمزى حسانين ابو النصر15291

23.526.512.5271318102.54.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسمله محمد عبد اللطيف ابراهيم محمد15292

28.526.514.527.516.520113.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسمله محمد عوض السيد سويدان15293

16.51112239.517.57257.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسمه صبرى فتحى محمد محمد الشاعر15294

19.529152613.51910348ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسمه محمد ابراهيم السيد15295

3127.517261717118.548.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسنت رضا اسماعيل محمد السيد السعدنى15296

3629203019181346.57ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسنت رضا عوض رمضان الديب15297

362918.529.5172013075.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094بسنت محمد على السيد على الجنيدى15298

403019.53018.517.51387.54.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094تسنيم محمود حامد عبد الجواد ابو العال15299

402918.5302020137.574ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094جنه محمد رجب عبد الوهاب عبد الونيس15300

36.528.519.53018.519.51335.54ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094جنى محمد محمود يوسف معوض15301

34.52819.526.517.517.512643ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094جنى ياسر جوده عبده يونس15302

10.513.51325.59.513.57252ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094جهاد محمود محمود ابراهيم15303

372917.5301917132.564ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094حنان بكر بكر جمعه حموده15304

3829.518.53018.516134.564ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094حنان محمد عوف محمد عطا هللا15305

33.525.517.5261616.5118.563.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094خلود جمال عبده مصطفى احمد15306

23.5251628.514.517107.563ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094خلود عماد على على فهمى15307

يا محمد الحسينى جاد الحسينى15308 25.527.517.529.51813.511854.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دال

312715.528.5171511975.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دنيا سعد فتحى عيد محمد ابو النصر15309
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30.52816.526.51816119.576.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دنيا عبد السميع عوض ابراهيم احمد خليفه15310

26.527.516.523.517.516111.558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دنيا محمد محمد حافظ شحاته15311

2521.515.524.5131399.562.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دهب وحيد عوض ابراهيم حسانين15312

382919.52918.519.513454ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دينا عوض رمضان ابراهيم السيد لخلخ15313

21.52614221014.593.545ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دينا فتحى رأفت محمد مصطفى15314

3027.516.52413.518111.563.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دينا محمد رضا حسن محمد عوض15315

31.528162717.51612052.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094دينا مصباح ابراهيم ابراهيم بالطه15316

25.524.51422.512.514.59968ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه السيد ابراهيم ابراهيم عطيه15317

2419.512.5158.51679.557.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه السيد عبده عوف البسيطى15318

33291928181912789ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه ايمن عبد المطلب ابو العنين محمد15319

2828.516.528.515.51611768.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه حسام معوض السعيد عطيه15320

20.5241523.57.51590.558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه رمضان السيد السيد رخا15321

28.52817.529.51617.5119.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه صابر حسين احمد حموده15322

363018.53019.52013469.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه عاطف ابو بكر رمضان الحوت15323

34.529.518.53018.52013169.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه فايد معوض معوض ابو العطا15324

25.529.518.52716.516.511769ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رحمه وائل محمد محمود على15325

3830193019.520136.569ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رضوى ايمن عبد العزيز عبد العزيز عطيه15326

383019301920136610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رغده احمد سالمه احمد العفش15327

1722.51723.514.51794.568.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رقيه اشرف الشحات الشبراوى قطايه15328

2726.51722.515.518108.579ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رقيه معوض محمد عوض عيسى هيكل15329

17.52714.5261216.59758ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رنا عادل فهمى عبد الرحمن الخشن15330

3429.518.529.51818129.589ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094رنا يوسف محمد عبد الحافظ الغواب15331

24.528.518.5291618116.558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094روان عالء السيد السيد سيد احمد الضباغ15332

20.52717.52915.518.5109.558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094روان محمد عبد الغفار ابو بكر دنيور15333

26.5291828.51818.512059.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094روان محمود العدوى احمد بدوى15334

20291827.517.519.5112510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094روان محمود حمدى عيد الباز غبور15335

3429.518.53019.519.5131.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094روان وليد رمزى عباس قطايه15336

36.529.519291919.5133610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ريم ممدوح محمد فوزى محمد لخلخ15337

35.529.51829.518.519.5131610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ريهام محمود حمدان احمد شراره15338

38.528.518271918.5131510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094زينب السيد سالم محمد سالم15339

35.5291928.517.519129.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094زينب محسن احمد عبد اللطيف المهدى15340

372918.528.518.520131.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ساره اسامه عبده مصطفي احمد ابو العز15341

31.527.5142515.517113.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ساره سعد محمود عمر المنسى15342

29.52615.52615.516.5112.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سعاد عادل ابراهيم ابراهيم مصطفى15343

3629.514.527.515.518.512359.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى احمد بدر يوسف عبيد15344

2427.515.525.51216.5104.558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى احمد عطيه العدل قطايه15345

352710251515.511259.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى ايمن بدير بركات شمس الدين15346

18.5132.53.50.514.53846.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى سامى عبد هللا الباز ابو العز15347

392920291919.51366.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى سمير محمد عبد الجيد عبد الجيد15348

38301929.519.519.5136610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى شريف جالل حامد غبور15349

39301929.52019.5137.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى صريح شعبان صالح حسن عماشه15350

33.529.5162916201245.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى عاطف المتولى ابراهيم العاصى15351

33.52616.529.51820123.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى عالء محمد منصور عبد الرحمن15352

38.527.519.52818.519.51325.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى محمد الحسينى الحسينى الحسينى مشالى15353

36.52818291919.5130.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى وائل فوزى السيد ابراهيم15354

36.5282029.519201334.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سلمى ياسر اسماعيل عبده البرماوى15355

34.52818.529.54.5191154.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سما اسماعيل عثمان الدسوقى عبد العزيز15356

362819302020133610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سمر السيد بدير على السيد15357
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2019.518.523.51919.5100.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سمر محمد اصنعى سيد عبد العال15358

332819.528.515.519.5124.54.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سمر محمد عبد الرحمن زكريا عبد العزيز الطنبشاوى15359

3228202615.520121.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سها عوض رمزى ابراهيم ابراهيم15360

31.52818231920119.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094سهيله لطفى لطفى محمد عبيد15361

3327.519.52818.520126.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شاهنده احمد عبد العال عطيه البدرى15362

3227.519.52818201255.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شروق حسنى رمضان عبد الخالق العدوى15363

32.527.519.528.516.519.5124.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شروق رضا حمدان احمد احمد علوان15364

37.53020302020137.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شروق رضا مصطفى محمد ابراهيم الزيات15365

35.52920302020134.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شروق عماد شوقى محمد حسنين قطايه15366

3727.5202919.519.5133510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شروق محمود ابراهيم حسن الحوت15367

32.528.5203019.520130.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شروق هشام فتحي السيد زهران العفش15368

251920247209559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شروق هيثم عوض صادق عبد العزيزالفوه15369

32291826.515.5201215.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شهد احمد سامى ابراهيم الموافى15370

34.527.5203019.516.5131.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شهد اشرف حماده ابراهيم الحديدى15371

332819.52918.516.51284.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شهد السيد ابو الفتوح محمد احمد الشواف15372

312719.5301819.5125.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شهد مصطفى ابو بكر مصطفى عوض15373

37.52920302020136.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شيماء ابراهيم عبد الوهاب محمد على الجنيدى15374

3628.519.52918.520131.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شيماء رضا السيد السيد عطيه15375

35.528.520291919.5132610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شيماء سعد ابراهيم احمد الشواف15376

29.52920282019126.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094شيماء كمال المتولى مرشد يونس الحشيمى15377

36.52919.529.51919133.55.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ضحى طه عبده محمد عبد الجواد15378

36.526.519.52919.5201315.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094عائشه ابوبكر حامد محمد معوض15379

33.52519.52719201245.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094عائشه محمد فتحى اسماعيل الشورى15380

282619.526.518201183.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094عبير احمد السعيد المرسى زياده15381

30.526.52028.51920124.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094علياء احمد شحاته احمد شعبان15382

28.52417261419.5109.558ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094علياء على على عزت عبد المقصود شميس15383

28.525.519271719.51176.56.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094غاده جمال عوض المتولى ابو العمايم15384

37.5282029.519201346.56.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094فاطمه ابراهيم السعيد السعيد على يوسف15385

36.5272027.516.520127.56.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094فاطمه رجب طه محمد يوسف15386

33.527.5202519.520125.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094فاطمه عصام شكرى عوض الباز غبور15387

3326202518201225.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094فاطمه محمود بدير حامد الشحات خالد15388

3325.518.52715.520119.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094فاطيما ابراهيم على ابراهيم السيد15389

2825.519281520115.568.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094كنزى ايمن نبيل السيد البطل15390

33.52519.52918.520125.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094لقاء محمود السعيد احمد عوض15391

342819.529.519.520130.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094لمياء اسعد حسين محمد خالد الشهاوى15392

2928.51928.516191213.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094لوجين محمد عبده علي البنا15393

35.5292028.5202013368ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مرام احمد حامد الدسوقى سالمه15394

38.526.5202818.513131.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مرام فخرى السيد احمد ذكى15395

2923.519.52718.520117.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مروه عاطف ابراهيم ابراهيم الفار15396

29.5231926.515.520113.55.57ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم ابراهيم احمد محمود علي المغربل15397

30231723.515.519.51095.57ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم احمد ابراهيم بدوي عياد15398

34.528.52029.51920131.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم اشرف صبرى جمعه عواد15399

27262027.515.5181169.56.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم السيد السيد محمد ابو سريع15400

2828192620201215.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم ايمن فرج ابراهيم على15401

ام الحداد15402 3125.516.52918.519.5120.594.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم بالل شندى محمد االم

312718.527.518.519.5122.55.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم حامد محمود محمود عمر صالح15403

30.525.518.528.5171712049.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم رضا حامد حامد تقصيره15404

33.530173019.5181305.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم زكريا زكريا محمود على15405
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3527183018.518128.579ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم شعبان ابراهيم ابراهيم الشواف15406

29.528.518.529.51718123510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم عبد المقصود محمد السعيد عبده حسن15407

29.52818.53017.520123.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم عوض رمضان جمعه حسين15408

37.52919.529.519.519.5135810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمد احمد عبد المجيد السيد15409

353019.529.519.520133.57.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمد رمضان احمد محمد الشواف15410

3227.516.527.52017123.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمد شكرى طوسون15411

31.5271829.5181912489ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمد عثمان ابراهيم محمد15412

3428.52028.5191913089ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمد عوض عبد المنعم المتولى شعير15413

31.52818.529.519.52012789.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمد عوض محمد السيد جبر15414

34.527.518.529.519.520129.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمد محمد السعيد احمد عتله15415

2627193017.519119.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمود صبح ابو العينين جوده15416

2826.5193019.5201234.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمود عبد اللطيف ابراهيم محمد15417

3128.519.53020201294.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم محمود فتحى احمد الشبراوى15418

322819.5302018129.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مريم ناصر عوض محمود شونه15419

33.524.517.528.519.517123.548.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ملك اشرف احمد احمد سراج15420

34.526.517.52818.51712558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ملك محمود السعيد احمد عوض15421

2219.59.5261816.59548ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منار احمد عبد اللطيف عبد الوهاب حسن15422

35.528.5193019.518132.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منار عصام على فوده فوده15423

3026.51622.51615.511188.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه احمد سعد محمد ابراهيم الزهيرى15424

37.52719302020133.546ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه اشرف ابوزيد على على15425

1010.510.51715.51263.543ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه اشرف ربيع صالح على الحداد15426

35271826.51817124.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا احمد حامد محمد معوض15427

35.528.5193018161315.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا احمد سيف معوض السايس15428

38.52818.530182013369.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا احمد محمد محمد محمدابو النصر15429

16.511.510249.517.571.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا السيد لطفى السيد المنسى15430

3125.517.52919.516122.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا السيد محمود عبد الحى ابو العز15431

342717.52919.51612768ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا رضا محمود عبيد15432

32.521.51727.51917117.557ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا رمضان فتحي رياض الدسوقى15433

30.525.517.52819.51712157.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا سمير محمد عبد اللطيف ابو الخير15434

3323.517.52217.517.5113.54.57ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا ضاحى حسن عبد المطلب15435

36.529.519.53018.5191345.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا طارق محمد السعيد محمد احمد الشواف15436

31.522.51320.515.51810388ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا عادل الشبراوى محمد محمد15437

38.52919302020136.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا عبد الوهاب مراد عطيه الشبراوى15438

3729193020201355.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا عالء عبد المنعم عوض السيد عطيه15439

38.52919.53020201374.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا محمد ابو بكر رمضان الحوت15440

201414.519.51515.5836.53.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا محمد السادات عنتر محمد15441

37.52719.5302020134810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه هللا محمود السعيد عبده عيد سالم15442

3727.51926.5182012887.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه سعد سعد عبده حامد الكناني15443

382619.5271919129.588.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه عوض رضا عوف عوف تقصيره15444

2725.514.523.515.5151064.53ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه مجدى المتولى السيد اسماعيل بخارينى15445

3526.519.5271918.512786.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منه معوض ابراهيم الرفاعى الشرقاوى15446

1520.5131981275.54.54ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منى صالح ابو غنيم صالح غنيم15447

3927.519.528202013477ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094منى عبد الفتاح فهمي عبد الفتاح شباره15448

37.5291928.519.520133.58.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مني مجدي السعيد عوض حسين15449

3929.519.529.52020137.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094مى وائل عبد الفتاح عبد الرازق عبد المجيد ابو العز15450

1718.510.512814667.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ناديه سالم عوض شعبان البنا15451

3729.52024.51917.51308.55.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ناديه محمود محمد محمد ابراهيم العرقسوسى15452

37.5292024.51716.51287.56ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندا اسامه صالح صالح عماشه15453
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36292023.52017.5128.57.53.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندا على على على على مصطفى15454

36.529.5202519.519130.594.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندا وجيه عبد الفتاح ابراهيم محمد العشرى15455

32292023.518.517.51238.54ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى احمد العدوى احمد بدوى15456

29.52216.523.51716108.58.55ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى ايمن مصطفى ابراهيم عبد هللا15457

35.52719231617120.585.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى حسنى عوض حسب النبى حسن محمد عماشه15458

35.52519.52616191228.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى سعد السيد ابراهيم عقل الجمال15459

37.52820261818.5129.58.56.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى عيد ابراهيم احمد حموده الغرباوى15460

3829.52029.519.518136.58.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى محمد ابراهيم جمعه ابراهيم الرخ15461

36.525.519.528.517.519127.5910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى محمد عبد اللطيف السعيد عويضه15462

37.528.52029.519.516135910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى محمد محمد حافظ احمد15463

35282029.519.519132910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى محمد محمد عبد الرازق احمد غبور15464

34.5272029.51917130910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى ياسر محمد محمد عبده15465

37.5292029.518.518134.58.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ندى يوسف معوض يوسف عبد هللا15466

3024152017.513106.5910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نرفانا حماده رفعت الباز عبد العزيز15467

3424172116.513112.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نسمه ثابت معوض معوض السيد ابو العطا15468

33221723.515.518.51117.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نسمه محمد عوض فرج مبروك15469

362918.5301920132.58.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نهله زايد عطيه السيد السيد محمد االلفى15470

36.527.52029.51919132.589ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نهي محمد احمد عبد المطلب عبد المجيد15471

3829.52029.519.518136.5810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نور عادل محمد عبد الخالق السيد15472

3519.51927.514.518.5115.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورا حسن اصنعى سيد عبد العال15473

35.527.520271719127910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورا عصام احمد محمد اسماعيل15474

38.529.519.529.51917.5136910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نوران احمد معوض محمد ابو المعاطى15475

3724.51927.515.519123.589ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نوران ياسر عثمان عوض الجد15476

34.5231925.516.519118.599.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان اسامه ابراهيم عوض ابراهيم سالم15477

34.52319261720119.599.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان السيد السيد ابراهيم عماشه15478

34.51814.525.517.5141106.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان حسنى فوزى السعيد شعالن15479

3629202919.518.5133.5910ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان عبد الرحمن عبد الحميد محمد الشواف15480

362920291919.5133810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان محمد عبد الهادى عبد الغفار الزيات15481

3624.5192614.51812089ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان محمد محمد ابراهيم محمد عمر15482

33.5262028.51718.51258.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان محمود محمد محمد محمد بدوى15483

32.528.5202918.518.5128.58.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نورهان مسعد ابراهيم احمد عمران15484

35302028181913199ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094نيره السيد محمد عبد السالم يوسف15485

36.527.52026.518.52012999.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هاجر عصام فتحي عوض محمد15486

272519.513.514.51599.597.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هاجر فوزى فوزى عبد الحميد السيد لخلخ15487

2825.518.52515.517.5112.585ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هاجر محمد رضا محمد توفيق15488

36.5272028.51918.513189ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هاجر محمود عطيه االلفى15489

25.52716.52215.518106.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هاله عبد الرءوف عبد الرءوف السعيد محمد االعصر15490

3726.52025.517.515.5126.57.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هدى محمد مجاهد شعبان خليفه15491

2923.519.522161811067.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هناء محمد اصنعى سيد عبد العال15492

3628.520271918.5130.588.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هند توفيق سعد سعد الباز الجناينى15493

18.523816.514.516.580.56.52ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094هند خالد شوقى حافظ محمد15494

25.5231717.515.513.598.582.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094يارا عاطف المتولى جالل جمعه15495

38.52620281918131.598ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094يارا عبده محمد محمد المجالوى15496

37.5302026.51917.513388ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ياسمين ايمن محمد جمعه ابو زيد15497

36262026.518.516.51278.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ياسمين عدنان مصطفى عبد الجواد مصطفى15498

281618.519.513.51395.576.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094ياسمين على ذكى هالل رجب15499

29221922.517.517.51107.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بنات بشها  0094يمنى هانى احمد عباس احمد15500

1866209.515.559.54.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ابراهيم حامد ابراهيم محمد ابراهيم15501
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30.521.520271614.51154.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ابراهيم رضا ابراهيم ابراهيم عبد العال15502

272219.526.517.517112.55.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ابو بكر رضا سالمه السعيد عجله15503

29.521.52024.515.519.511155ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد ابراهيم احمد عبد الجواد البقري15504

2714.51920.512.515.593.54.54ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد ابراهيم احمد نشات محمد الشهاوى15505

30.52319.525.51519113.54.54.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد ابراهيم بكر سالم محمد سالم15506

31.52718.525.51820120.54.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد ابراهيم محمد ابراهيم سالمة15507

33.528203018.519.51304.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد ابراهيم مسعد محمد السيد البحيرى15508

2517.518.5261515.51024.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد احمد الدسوقي الدسوقى محمد بدر15509

29.52219.52414181094.54.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد اسامه المتولى محمد جاد خليفه15510

3022.519.524.517.517.511445ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد اسعد عبد الرسول المتولى عقل15511

3228.520291819127.54.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد السيد الدسوقى الدسوقى البطراوى15512

30.523.5202617.520117.554.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد امجد ابراهيم ابو جودة السيد الفار15513

33.52619.525.51719121.55.54.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد ايهاب احمد محمد هالل15514

30.52319.525.518.516.51174.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد تامر عبد الغني محمد السعيد على15515

31.52319.526.51719117.554ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد حسنى القطب يوسف شونه15516

28.527192417.519.51165.52ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد حمادة محمد صالح عطيه15517

2820.516.524111610052.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد حمادة محمود محمد محمد ابو النصر15518

31.5231724.51717.511356.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد حمدى عبد الخالق عبد الفتاح شبارة15519

33.52218.524.516.5201155.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد حمدي فتحي حامد ابو السعود15520

181816.52711.5209155.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد رجب رضا عبد المقصود15521

31.519.518.5281719114.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد رضا عبد الخالق عبد الفتاح شبارة15522

37.52919291820132.55.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد رمزي رمزي حسانين محمد ابو النصر15523

29.522.518.52818.519.51175.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد سمير عثمان عبد هللا دهشان15524

35.525.51929.51818127.567ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد شعبان فتحي رياض الدسوقي15525

2814.517.527.514.52010257.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد صالح الشحات الشبراوى قطاية15526

3727.5203019.52013467.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد عبد الكريم الطهرى محمد عبد الرحمن15527

30.519182817.51911367.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد عبد المطلب محمود محمد حجازى15528

36.528.5193018.519132.55.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد مجدى السعيد حسانين سالمة15529

33.52718.52817.519124.555ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد مجدى صابر السعيد محمد الشعيبى15530

33.5261928.51719.512455.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد مجدى عبد الوهاب عثمان عبد العال15531

31.5251929.518.517123.557ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد السعيد السعيد على15532

209.516.527.515.518894.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد حسن بركات شونة15533

3428.519301920130.567.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد سالمة محمود محمود النجار15534

3324.519301820124.55.58ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد عبد الجواد عبد الحميد شتاية15535

181314.528915.582.54.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد عبد السميع محمد محمد عبد هللا15536

10.510.5112511.51868.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد عبد القوي محمد برهام المالكي15537

32222028.51819.5120.55.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد عبد الوهاب يسن15538

251015.527.5620845.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد عطوة عطوة البسيوني15539

3121.52029.518.520120.55.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد فتحي عطا جاد15540

32252028.51720122.557.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمد مصطفي عبد اللطيف15541

35262028.51920128.558.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمود احمد فتحي احمد المتولي شيحة15542

34.525.52027.518.5201265.58ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمود احمد محمد الغريب15543

32.5121725.515.520102.567.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد محمود محمود يوسف الزيات15544

35252025.51819.5123.557.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد ممدوح محمود سليمان ضالم15545

35.5282025.519191285.58.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد هاني طه يوسف مطاوع15546

27.514.519.519.51617.5976.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد هاني عبد الخالق عبد الخالق محمد15547

3524.5202518.51912357.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095احمد هشام محمد ابراهيم ابراهيم عبد العال15548

31172025.516.51911057.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ادهم رضا عوض عبد هللا حافظ15549
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32.52619.525.51819.5121.55.58ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ادهم رمزي عبد الوهاب محمد محمد هاشم15550

22.5181420.51612.59157.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ادهم نور محمد مجاهد صالح15551

26.5141619131488.546.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اسالم ابراهيم محمد قاسم المرشدي15552

352117.525.519.516118.568ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اسالم خالد محمود عبد المنعم محمد بدر15553

34.52018241918115.558ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اسالم سمير احمد محمد الشعيبى15554

1005.574.562747.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اسالم عدالن عبد المولي الجوهري15555

342919.5241918.5125.538.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اسالم محمد فتحي ذكي محمد حجازي15556

372919.53019.51813558ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اسماعيل السيد اسماعيل السيد الحوت15557

32.52118.521.518.51811257.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اشرف ايهاب محمود صابر هالل15558

23.514.517.519.513.51688.548ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اشرف عبد الفتاح عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم15559

33251823.51711.5116.558ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اشرف مسعد صابر الدسوقى عطيه15560

34.5281928.5181812859.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اكرم صالح ابراهيم صالح حلوة15561

31.527.518.524.51618.511848.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095الحسيني ابراهيم الحسيني بدر الدين النجار15562

322817.5241719118.559ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095السيد حسانين السيد حسانين عبد الخالق15563

30291824.518.518.512069ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095السيد على الشحات السيد الجنيدى15564

3329.51824.5141711977ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095امير اسماعيل اسماعيل على الحداد15565

3022.516.526.518.51711459ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095امير السيد ابراهيم السيد ابو العطا15566

16.541116.510.51558.536.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095امير راضي صادق عبد النبي النجار15567

2722.516221716.5104.558.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095امير مدحت عبد العزيز عبد العزيز مشالي15568

352917.529.52019.513169ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095انس سمير ابو بكر عطوة البسيوني15569

312717.5261816.5119.549ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095انس محمد عثمان عبده الوصيفى15570

36.5301929.518.515.5133.559ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095اياد امجد محمد فتوح بدوى عياد15571

272717.524.5131810966ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ايهاب محمود محيى الدين فتوح بدوى15572

30.52012261418102.548ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095بالل حمدى يوسف بركات شمس الدين15573

29199.5211213.590.547.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095بهاء حاتم اسماعيل عبده البرماوي15574

3225.514.523141710957.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095حازم محمد محمد رجب صالح15575

2922.5141711.5119456ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095حامد ابراهيم حامد محمد البقري15576

2020.515.52213.51391.546.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095حامد عوض حامد عوض حامد حلوة15577

2727.518.5211918.511358ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095حسام رضا عثمان عبد هللا دهشان15578

32.52818271819123.558.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095حسين ايهاب معوض عبد هللا عبد هللا15579

24.51811.51813.5785.547ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095حسين محمد محمد محمد ابراهيم العرقسوسى15580

38291923.519.518.512958ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095حمدى عالء الدين حمدى محمد سالم15581

33.5251726.512.517114.547.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095خاطر حمادة عبد الغفار بكر دنيور15582

292816.5271415114.536.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095خالد ابراهيم احمد السعيد جادو15583

332718271415.511947ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095خالد جمال عبدة مصطفي احمد15584

3726182915.518.5125.557ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095خالد محمد محمد رضا عباس ابو المجد سالمة15585

3628182816.519126.567.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095خالد وليد عوض ابراهيم ابراهيم عقل15586

3625.517271617121.576ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095رضا رجب عوض مطاوع مطاوع15587

26.52314279.51610066.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095رفعت سمير رفعت الباز عبد العزيز15588

8158.5207.595945ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095رفعت صبري ابراهيم البدوي عياد15589

332818281416.512149ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095رمزى احمد اسماعيل محمد السيد السعدنى15590

35.52719281915128.557.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095زياد ابراهيم ابو القمصان معوض عوض15591

22121322512.57455ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095زياد ايمن جمال حسنين محمد ابو النصر15592

3426.5152611.515.511346ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095زياد جمال محمد عبد الوهاب عوض15593

37.52519261716.5124.556ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095زياد عالء مصطفي محمد مصطفي شلبي15594

34.5301925.518.518127.546.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095زياد محمد محمود جمعة عوض حسين15595

38.5291926.61818131.147ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095زياد محمود عباس ابو بكر الديب15596

35.5291928.5171712948.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095زياد ناصر عبد الرازق الفرحاتي صالح15597
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3426.518.5271717.512347.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ساهر احمد علي محمد عثمان الجنايني15598

33.5271929.519.518.5128.569ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095سعد رضا سعد ابراهيم احمد ابو العنين15599

35.524.51928.518.51712648.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095سلطان محمد على صادق العفش15600

30.518.5162313.520101.56.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095سيف محمد محمد ابو الفتوح عبد الجواد15601

2316192111189043.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095شريف محمد علي ابراهيم عبد الهادي15602

12.5121015614.555.553ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095شيهاب مجدي عبد المولي الشهاوي الشهاوى15603

302619221119.510846ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095طارق اسامة طلعت ابراهيم محمد حريب15604

36.5281928.51919.513168ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095طارق محمد محمود الغريب شميس15605

36.529202919.5201344.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عادل علي عوض احمد ابو زيد سمور15606

131411195106245.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد التواب اشرف عبد التواب عمر15607

382617.528.5192012962.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد الحميد محمد عبد الحميد صابر غزى15608

36.52718.528.518.52012948.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد الرحمن رضا صبرى عبد المجيد15609

33.525.5182717.519121.557.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد الرحمن علي علي محمد الزهيري15610

23.522121591781.54.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد الرحمن محمد ابراهيم الدسوقى صالح15611

272218.523.513.519.5104.55.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد الرحمن محمد فوزي عبد الحميد السيد لخلخ15612

3422.518.5241619.51154.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد هللا ابراهيم عوض صادق عبد العزيز15613

29.519.5162115201015.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد هللا ابرهيم عبد الفتاح احمد احمد بدوي15614

3628192619.519128.568ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد هللا السعيد نعمان الحسيني الحسيني15615

35.52418.527.518.52012448.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد هللا رزق انور احمد الخيارى15616

38.529202919.52013649ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد هللا محمد احمد محمد نور الدين15617

35.52515251419.5114.53.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد هللا محمد علي عوض البنا15618

3626.51928.517.520127.54.53.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عبد الواحد وليد عبد الواحد علي ابراهيم15619

37.522.518.5261620120.547ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عثمان محمد عثمان عبده قاسم15620

18.517820.512.51076.552.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عالء ماهر جاد عبد العزيز نور الدين15621

3523182718.520121.546.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095علي اشرف سامي عبد الوهاب عماشة15622

35.527.51825.518.5201255.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095علي السيد علي عوض البنا15623

35.524172514.5191164.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095علي عوض عثمان عبد الفتاح عمر15624

33.527182918.52012656.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095على محمد عادل السعيد الشواف15625

34.525172716.51812057ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عماد احمد امين عوض عبيد15626

3125182515.518114.547ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمار اسعد عبد المقصود محمد عبده المجالوي15627

362214.52512.514.511047ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمار اشرف عبد اللطيف عبد الوهاب حسن15628

2419172212.510.594.546.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمار حسن محمد حسن العوامى15629

342619.527.5191712646.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمار عماد سعد معوض ابو الخير15630

3227.519.5281717.51245.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمار ياسر الشهاوي الباز الشهاوي ابو العز15631

35.5282029.519.519132.565.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمار ياسر محمد عبد العزيز15632

31.524.51624.515.52011246.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمر اشرف مصباح عيسى هيكل15633

35.5281928.518.516.5129.544.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمر السيد السيد محمود حسين15634

34.52519.528.51918.5126.55.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمر رمضان محمد محمد خالد15635

33.527.519.527.518.520126.54.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمر عبد القادر احمد احمد سليمان15636

3424192719.520123.557ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمر محمد منصور منصور عبد الرحمن15637

3729202919171345.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمر مصباح اسماعيل علي حمودة15638

34.5272029.519.517130.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو ابراهيم محمد فتحي عبد اللطيف ابو الخير15639

29211120.51116.592.547ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو احمد ابو بكر مصطفى الشباسى15640

24.52619.52116.519.5107.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو السعيد ابراهيم محمد الزيات15641

2924.51823.517.518.5112.53.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو خالد خالد محمد الحداد15642

25.5211317.516.518.593.534.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو كمال عيد عبدة المحالوى15643

35251827.517.519.51235.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو محمد عزت صادق معوض الباز15644

3727.52028.518.519.5131.55.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو محمد محمود سالمة العايدي15645
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3320.51928.517.519.5118.577ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095عمرو هشام محمود فتحى الشحات الخيارى15646

35262027.51820126.57.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095فارس السيد محمد محمد السيد البحيرى15647

37282027.517.52013086.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095فارس خالد محمود عبد المنعم محمد بدر15648

29.522.513.51713.518.59663.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095فارس رضا محمد عبد الفتاح موسى تقصيره15649

35.52819.529.519.51913287ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095فارس شاكر محمد انور ابو المجد حلوه15650

34.52919271719126.586ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095فارس لطفي لطفي محمد المهدي االلفى15651

26201720.513.5189775.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095فارس محمد عبد المعطى الشحات ابراهيم غزى15652

29.52718.524.517.51711765ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095فتحي تامر فتحي احمد احمد15653

32.527182519.51812264ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم ابراهيم عبد الكريم الشربينى فوده15654

111515.51712.5167166ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم اسماعيل محمد محمد ابراهيم15655

10.5141513.512166574ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم السعيد محمد صبرى الشربينى سليمان15656

37291929181913297ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم السيد عبد الوهاب يوسف15657

28.529182817.52012165.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم ايهاب حسن بركات شونة15658

31281828141911973ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم محمد صادق الدسوقي الرخ15659

28251827.516.51911584.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم محمد محمد حسانين عبد الخالق البرهمتوشى15660

2829192516.519117.556ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095كريم ياسر احمد عبد المجيد السيد15661

22.52617231318101.555ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ماجد اسعد محمد محمد محمد بدر الدين15662

21.526.5172713.519105.565ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ماهر اكرامى معوض معوض السيد ابو العطا15663

30.52715261717115.575ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095مجدي محمود نعيم سعد عبدة منصور15664

342817.52814.51912275ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ابراهيم احمد انور صادق معوض الباز15665

33.5291928.517.519127.576ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد احمد سالمة البنا15666

1518.513.522.5111680.573.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد احمد محمد حامد محمود العزب15667

332918.528.517.519126.586.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد احمد محمود عبد العزيز عبيد15668

27.528.516.5261320111.555ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد اسامة سالمه سالمه سالمه15669

27.52917.52713.520114.556ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد اسعد سعد عثمان ابراهيم االلفي15670

2127192612.519105.566ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد اسعد يوسف يوسف احمد15671

27.526.51924141911166ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد اكرم عوض فتوح مصطفي الحداد15672

36291929.51819131.566ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد السعيد فوزي السعيد شعالن15673

262313.528.515.518106.576ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد السيد ابراهيم الشربينى15674

3.54.525114.51673ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد السيد احمد فتوح ابراهيم15675

31.52916.525151911776.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد السيد محمد عادل حسن طه ابراهيم15676

8.519.5019.501847.574ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد امجد مسعد يوسف علي15677

30.528172513.51811485.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد انور ابو الفتوح السعيد الشعيبى15678

31.526.517.525.5161811775.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ايمن رفعت احمد السعيد جادو15679

27.524.51624.513.51810686.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ايمن رمضان الشهاوى عبد المجيد15680

282917.52216.51811384ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ايمن سعد السعيد حسانين السايس15681

28.523.51717.515.51810262.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ايمن عبد اللطيف محمد15682

32.5271927.517.518123.562ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ايمن كمال مصطفى المرسى15683

31.52817.524.517.51811975.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد حانم فتحى المهدى المهدى االلفي15684

253017.52216.51811173.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد حسام صابر السايس15685

1621.513.51815.51784.582ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد حماده احمد احمد شميس15686

30291923.518.51812085.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد حماده توفيق احمد ابراهيم ابو الخير15687

26.52616.522.516.51810875ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد حماده طه محمد يوسف15688

27291824.51817116.586ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد حماده محمد صبرى علي الغندور15689

16.522.5151710.51781.543.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد حمدى محمد حسانين ابو الهدى15690

322919.5281817126.585.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد خالد عطا جاد سالمه15691

25.52714.522121810174.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد رضا السيد مصطفى ابو العنين15692

332918.526.5181912584ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد رضا عبد الغفار محمد احمد الشواف15693
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18.522.513.58.511.51574.564ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد رضا عوض محمد عبد العزيز النجار15694

1115.513.516.59.5186663ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد رضا مخيمر عبده على شباره15695

20.5271717.515189765ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد رمزى عوض المتولى الحداد15696

22291820161910577ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد رمضان رمضان عبد المنعم النجار15697

272216.52517.51810887.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد رمضان فتحى عبد الوهاب15698

1725.516.520.516.5199686ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد سعد طلعت ابراهيم ابراهيم القنصه15699

3629193019.519133.585.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد سعد عطيه تاج الدين15700

352619.527.518.518126.586.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد سعد كامل ابو النجا الشحات15701

2723.5182415.5201086.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد صبح السعيد حسانين عجله15702

27.52818281920120.57.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عادل محى الدين فتوح بدوى15703

31.527.518.528.5192012565.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عاطف عبد الخالق عبد الفتاح شباره15704

2826.517.524.51118.5107.55.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عبد الرحمن ابراهيم الرفاعى الشرقاوى15705

28.520.519181716.510365.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عبد المقصود السيد عبد المقصود صحصاح15706

28.5261818.513.520104.55.54ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عبد الناصر رضوان رضوان محمد15707

271916221319977.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عبد الوهاب محمد حسن15708

26.51816.521.511.517947.54ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عرفه فتحى عرفه على الباز15709

29.526.5192617.519.5118.586ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عالء حجازى محمود عبده النجار15710

17.512.51110.5414.555.55.53ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عالء عاطف صالح علي شعالن15711

33.529182317.518.51217.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عماد بركات بركات المهدى15712

29211722.51518104.56.55ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد عوض ابراهيم عوض ابراهيم سالم15713

322519.52514.51711675ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد فاروق فاروق يوسف يوسف15714

33.52318.526.51517116.555ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد مجدي سيد صادق عبد العزيز15715

31.52518.526.514.5171165.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد مجدى محمود على احمد15716

36.52918.527202013186.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد محسن محمد محمد شعير15717

32.522.51825191811785.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد محمود الشحات الشحات ابراهيم15718

3629192819201316.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد محمود على قطايه15719

2923.518.526.51516112.57.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد محمود عوض فرج مبروك15720

3223.51825.517.520116.566.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد محمود محمود زهران15721

2625.516.5211214.510155.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد معاذ محمد ابوبكر عثمان محمد الجندى15722

2117.515.5177.51778.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد منير عبد الخالق محمد االمام15723

232517.524.511.519101.565.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ناجى حمدان ابراهيم ابراهيم ضالم15724

33.528.518.52717.52012566.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد نصر محمد احمد بدوي سالم15725

3229.517281720123.566ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد هاني شاكر عبده شعبان15726

32.52817.524.516.5201196.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد ياسر محمد حسين ابراهيم15727

322517.525.51619.51166.56ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمد يسرى محمد السعيد عبده البقرى15728

25.527.51624122010565ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود ابراهيم محمود فتوح طه15729

272317.523.5172010866.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود احمد محمد محمد السيد15730

25.52215.525.51519103.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود اسامه محمود عثمان محمود يسن15731

2824.516211315102.586.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود السيد يوسف عبد الرازق عبد الخالق15732

2016.51718.512128466ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود عبد الحميد عبد الوهاب محمد15733

3422.51723.51617.511365.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود عبد الفتاح عبد المنعم مشرف ابراهيم15734

38.528.518.5292019.5134.566.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود عدنان محمد عبد الوهاب خالد15735

31.523.5182316201125.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود عيد محمد عبد اللطيف على15736

11.5611.512394445.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود محمد على محمد ابراهيم15737

26151719.51117.588.564.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود محمد فهمى عبد الوهاب علي الزهرى15738

26.519.51520.512.5139486.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود محمد محمود عبد الحي ابو العز15739

2323.51420.512149386.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود هشام محمود ابراهيم حلوه15740

37.525.518.526.519.511.5127.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095محمود ياسر ابو الفتوح محمد احمد الشواف15741
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362218.525.518.513.5120.54.58ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095مروان ممدوح احمد ابراهيم لخلخ15742

30.526.51724.51620114.56.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095مصطفي انيس امين احمد شطا15743

2823.51724.510.519103.558.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095مصطفي ايمن الحسيني بدر الدين النجار15744

3526162411201125.58ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ملهم محمد احمد احمد عيون15745

312615.525.515191135.58.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095مهند محمد محمد عبد اللطيف الجمال15746

33.526.516.52715.52011967.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095ناصر ناصر محمد صبري صابر عبد العزيز الفوه15747

372716.5261619122.557.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095نبيل حسان عبد الفتاح عبد الرازق كسبه15748

322416261316.511156.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095نعمان شريف محمد السعيد علي تقصيره15749

392919.52819.52013578ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095نور الدين سعد عبد المنعم ابراهيم ابو الخير15750

31.52518.526171911856.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095هانى صبرى لطفى محمد عبيد15751

18.52114.522.512.513.5894.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095هشام محمد عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم الجد15752

30.52416251214.5107.54.56.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095وليد رضا عبد الجواد محمد الغريب15753

2924.5182314.51410957ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095يوسف احمد محمد امين يوسف خورشيد15754

3521.51727.51615.51175.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095يوسف اشرف عبد الهادى علي حموده15755

36.52118.526.516.5151195.57ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095يوسف رضا سامي عبد الوهاب عماشه15756

231917.524.51316.59745.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095يوسف عوض عبد الملك عثمان شميس15757

332216.521.514.513107.545ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095يوسف ياسر على العشرى علي العشرى15758

24.520.516.5201413.595.545.5ادارة شرق المنصورة  002احمد هالل شونه شها بنين  0095يوسف ياسر محمد بدير عبده شعبان15759

37.52619.526182012768ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ابراهيم جمال ابراهيم ابو المجد بحبح15760

39281927.518.52013268.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ابراهيم عالء مسعد ابراهيم احمد الشحات15761

37.5251927.517201265.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ابراهيم محمد الحسيني صابر عمر الديب15762

ا15763 37.5271927.517201286.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد خالد زكى عبد الفتاح محمد ابوري

37.5271927.51719.512878.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد خالد محمد صالح الشافعي15764

382818.52416.5201256.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد طارق احمد محمود15765

3825.519.524121911969ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد عالء محمود محمد الشحات15766

37.524.5162414191166.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد فؤاد زكريا الشحات15767

392919.528.5192013569.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد محسن ابراهيم ابراهيم كشك15768

38.52818.528.516.52013069.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد محمد حسنى عز مصطفي البسيوني15769

39.528192919.52013569.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد محمد عوض طه السعيد بحبح15770

3823.518281520122.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد مصطفى رياض على محمد15771

3618.5162813.518.51125.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد نشات راضى النجار15772

392619.526.519201306.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد هشام انور محمود بحبح15773

34.523.519261518.51186.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احمد وائل رفعت محمد ابراهيم الحديدي15774

3928.5192819.52013469ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096اسالم عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد بكر حسونه15775

39241927171912659ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096اكرامى احمد سعد موسى15776

36.527182516.52012379ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096الحسن ابراهيم محمد ابراهيم السيد15777

3724182514.519.5118.578.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096الحسين ابراهيم محمد ابراهيم السيد15778

35.52316.525.516.519.51175.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096الطاهري ياسر طهري حمزه النجار15779

34.527.51925.51620122.559ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096جمال رضا عبد الوهاب على سالمه15780

38.527192617.5201285.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096حسام الدين ياسر طهري حمزه النجار15781

32.5251921.5182011659ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096زياد احمد رمضان ابوضيف عابد15782

38.526.51925.51820127.569ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096زياد طارق عبد البارى محمد يوسف الشحات15783

3728192719.520130.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096زياد كمال بركات كمال بركات15784

3121192316.520110.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096زياد محمد عبد الحق عبد الرازق حسون15785

302316.521.517201084.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096زياد محمد عبد هللا الدسوقى عبد الفتاح15786

322415.52716.514.51155.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096زياد يسري محمد ابراهيم الدسوقي15787

29.52818.526.518.5201216.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سامح ضياء محمد محمد عطيه15788

35.5261925.51819.51245.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سيف وليد بركات كمال العيسوي15789
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36181923191911559.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096طارق السيد سالمه احمد كحيل15790

37.5261925.518.519.5126.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096عادل عماد احمد الشين عطا15791

3727.518.52719.519129.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096عبد الخالق ايمن عبد الخالق يوسف يونس النجار15792

2226192517.519109.54.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096عزت رفعت مصطفى عبده حجاج النجار15793

111912.52411.515.57858ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096عالء عمرو عبد اللطيف عبده الشربيني15794

36.526.51926.518.519.512769.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096علي سعد ابراهيم علي الجندي15795

38.527.51926.51920130.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096عمر حماده عبد العزيز عبد الرحمن يوسف15796

29.52618.527.518.519.512059.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096كريم ماجد محمد عبد المعز علي15797

35.52618.527.518.5201265.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مالك والء سالمه ابراهيم سالمه15798

35211826.51920119.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد ابراهيم عبد القادر السيد العيسوي15799

3725.51827.518.520126.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد احمد عبد المنعم عبد العزيز حسون15800

32281327.518.52011969ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد احمد محمد منصور فهيم15801

3524.516.525.518.52012059.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد اكرم عبد الرزاق محمود عبد الرازق15802

34.52515.526.517.51911978.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد السيد ابو الكمال لطفي معوض15803

3022.5162717.516.511359ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد رضا الحسيني صابر عمر الديب15804

382919.526.5202013369.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد سمير ابراهيم طلبه الحسيني15805

363019302020135610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد شادى محمد القناوى ميره15806

352618.527.52020127610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد عصام عبد الحق عبد الرازق15807

352716.526.519.520124.569.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد فتحي علي حسانين علي15808

35.527.518.527.519.520128.569.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد ماهر حسنى ماهر بركات15809

362718.5261920126.5610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد محمود عبد الحميد عطيه قنديل15810

352718.525.5192012579.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد هشام انور عبده محمد محفوض15811

29.520.515.5271819110.559ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمد وليد محمود عطا مطاوع15812

36.526.51728.51920127.5610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمود السعيد عبد هللا السعيد حسونه15813

3628.51827.518.520128.549.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمود رضا شحاته احمد ابو العيله15814

282716.52618.520116510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمود عادل مصطفى طلبه كشك15815

31221825.517.520114810ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمود محمد محمد انيس عبد الرحمن15816

33.524172717.52011949.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محمود هانى الشحات حامد حسونه15817

372518281920127510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096محي محمد محي الدين عبد السيد محي الدين15818

35.526.51827.518.520126610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مروان محمد مروان حسن عبد الباقي15819

37.527.518.529.519.520132.549.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مصطفى هانى الشحات حامد حسونه15820

3726.518271920127.539.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مهند هانى عبد الرازق عبد اللطيف غزي15821

26.523.512.52414.51910149ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096نور اشرف محمد عبد الخالق المرسي حسونه15822

282516.526.518.518114.557.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096وليد عماد محرم النجار15823

37.52618.5302020132510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ياسين محمد االطوري عبد السالم عبده15824

34.527.51828.519.52012859ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096يوسف احمد على عبد المقصود بحبح15825

35.526.518.53019.520130610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096يوسف على رشاد على السيد شمعه15826

32.527.517.5301920126.559.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096احسان السعيد محمود عطا مطاوع15827

34.527.518.529.519.520129.559.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096اسراء خالد عطيه عوض ابو العطا15828

372017.527.5191612154.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096اسراء محمد عبد العزيز ابراهيم اسماعيل ليله15829

35.5251729.518.519.5125.559.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096االء خير محمد الدمرداش محمد احمد ميره15830

3828.518.5302020135510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096االء محمد حمدى محمود عطيه15831

38.528.519.5302020136.5510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096الشيماء سعد محمد عبد المولي الحسيني يونس15832

3328.517.5301919128510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096امنيه تامر عبد الخالق حسنين حجاج15833

3727.518.53019.519.5132.559.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096اميمه وائل عبد هللا عبد المعطي عبد العزيز حسونه15834

37.528183019.52013359.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ايمان ابراهيم السيد ابراهيم حسونه15835

37.527.518.5302020133.5510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ايه امجد صالح المرسى عبد الوهاب15836

3928.519302020136.5510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ايه انيس خالد حمزه النجار15837
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3624.518.5302019129710ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ايه محمد فوزى المرغنى15838

3826.5183019.520132710ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ايه مدحت احمد محمد حبيب15839

2928.5183019.51812558.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096بسملة سامح الشبكى البدرى السيد حبيب15840

2729.517.529.52017123.559.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096بسمله محمد الشحات عطيه عرفه هله15841

322919281920127510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096بسمله محمد حسان بحبح15842

31.528182918.520125510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096بسمله محمد سمير محمد ابراهيم الحديدى15843

11.514.511.591011.556.546ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096بسمه اسامه عبد الوهاب السيد الشحات15844

36.53019.529.52019135.5510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096جهاد احمد جابر محمود حسنين ابو النجا15845

33.52719302017.5129.55.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096حنين امير فؤاد محمد محفوض15846

382919.529.520201365.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096خلود خالد عبد الرازق محمود عبد الرازق حسونه15847

37.52919.529.52020135.5510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096خلود وائل فكرى السعيد الشافعي15848

37301929.52020135.54.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096دانا عالء محمد الدمرداش ابراهيم عجيز15849

26.52916.52817.516.5117.589ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096دنيا ناصر عبد هللا ابراهيم عوض15850

3628203020201347.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096رحمه ماجد محمد عبد المعز علي15851

36.52818.528.52019131.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096رحمه محمد محمود محمد الربعي15852

382918.529.5201913559.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096رضا اسعد صبري رياض علي صالح النجار15853

22.527152516.51510658.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096رضا محمد محمود محمد الشحات15854

373019.529.520201365.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096رضوى مدحت ابراهيم احمد احمد حسن15855

37.52919.5302018136510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096روان محمود احمد محمود عبد العال15856

37.5291929.520201355.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096روان هيثم طلعت عبد الحى عبد الباري15857

32.52815.529.518.5151245.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ريم محمد عبد القادر عبد القادر بحبح15858

37301929.52020135.5510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ريناد عصام عبد الباري عبد الحي بحبح15859

36.52820302020134.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سحر سامح يوسف السيد عبد الغنى15860

32261828.51920123.57.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سحر عزت محمدي حسنين جاب هللا15861

122717.5281618100.579.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سلمى عصام عبد الوهاب السيد الشحات15862

322817.53018.5191266.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سما جمال فؤاد مصطفي االلفي15863

دين فتحى معروف محمد عجيز15864 37.529.519302018.51367.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سما نورال

36.52918.530202013479.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096سميره حسن مسعد الديسطى ابراهيم15865

393020302019.513979.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096شروق خالد محمد السعيد الحديدى15866

12.52414.528.5171796.578ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096شهد السيد محمد السعيد عبد الخالق15867

15.52613291918.5102.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096شهد عصام محمد بركات احمد15868

28.528.51728.517.519.512079ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096شهد وائل عطوه ابراهيم عطوه15869

25.52715.52918.516.5115.568.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096شيرين شريف فوزى احمد عطا15870

272917.529.518.517121.559ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096صفاء نبيل عبد الدايم ابراهيم السعداوي15871

ش مصطفى العيسوى15872 34.5291929.518.520130.5510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096فاتن مصطفى دروي

37.53020301920136.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096فيحاء الدسوقى عبد الحى طه احمد15873

3829203020201375.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ليلى اكرامى سعد موسى ابو العيله15874

352719.529.520201315.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ليلى امير فؤاد محمد محفوض15875

212518.527.51910.511158.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ماريف عماد ميالد سعد البيباوي15876

34.52819302018131.559ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مريم الدسوقي محمد انيس الدسوقي15877

34.525182919.517.5126610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مريم حمدى مصطفى ذكي اسماعيل15878

272717291817.5118710ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مريم سمير ابراهيم علي جوده15879

3627.519.5302020133510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مريم نبيل هارون على حسنين جاب هللا15880

37.52819.5302019.51357.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مريم هاني محمد سامي يوسف محمود عجيز15881

37.53019.53019201365.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096مزايا عبد هللا عبد هللا عبد الحميد كشك15882

3729.517.528.515.520128810ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ملك السيد عبد الوهاب رمضان الدمياطى15883

36.53019.53020201365.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ملك شهاب الدين عبد الوهاب رزق15884

36.528.5183020201337.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ملك نهاد عطيه محمد عطيه15885
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362718.529.519.519.5130.55.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096منار مصطفى ياقوت مصطفى حسونه15886

383019302019.51377.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096منه ابراهيم ابراهيم على جوده15887

30.52417.528.51715.5117.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096منه الـله سامح صالح سعد سعد الـله15888

26.50029011.555.55.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096منه هللا شوكت بدوى عبد هللا غنيمه15889

34.52919301920131.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096منه وليد انور محمود الشحات بحبح15890

3026183018191225.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096منه ياسر عبد الرزاق محمود عبد الرازق15891

30.52715.5301718120810ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096منى حازم طه عبد الحميد طه15892

35.525193019.5181297.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ميرنا سامح مسعد محمد شتا جمعه15893

29271829181812159.5ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ندي رضا محمد عبد الوهاب يوسف15894

34.52917.53017.519128.5610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096نسمه سامح رضوان عبده المتولي النجار15895

38.529.520302020138610ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096نهال احمد رشدى عبد الحميد عوض15896

32271528.517.5201207.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096نورا على صالح على الحسينى15897

36.528.518301819.5131810ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096نيره بشير عبد الـله عبد الحميد كشك15898

3929.519.53020201386.510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096هنا محمد احمد الدرينى موجه15899

2425.516.5271416107510ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096هند عادل لطفى عوض بدوي15900

2120.515269.5189259ادارة شرق المنصورة  002م.الريدانيه ع   0096ياسمين عادل زيدان عبد العزيز حسون15901

34.52919.528201913158.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم احمد مصطفى محمود البدوى15902

813.5122410.5166843.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم ربيع السيد احمد احمد القصاص15903

29261818.51517106.568.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم رجب حمدى عنتر الشربينى15904

2825.518.5219.519102.546ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم طارق ابراهيم عبده ابراهيم15905

21.528182091896.556ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم عادل عوض عبد الوهاب عبد الوهاب15906

24.52519.51911.51899.557ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم مجدى ابراهيم حافظ سليمان15907

31.52819.526191912458ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم عزام15908

27281823171911359.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم محمد طه ابراهيم شحتو15909

30.523.51823.51719112.545.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابراهيم محمد محمد السيداحمدغازى15910

1019.52.585.516.545.544ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ابو بكر مسعد ابو بكر محمد محمد عبد هللا15911

27.527.51621.516.51610968ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد اسامه السيد محمود شلبى15912

312718.5251818119.559.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد اسامه صالح عبد الواحد قرشم15913

232616.519.513189856.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد السعيد السيد سعد15914

31291921171811748.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد السيد احمد ابراهيم المتولى عبد اال15915

28.52818.524151611447.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد ثروت محمد ابراهيم موسى15916

312816.522.517.520115.559.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد جمال عبد الناصر طه ابراهيم شحتو15917

28.52615.520.51620106.559ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد جمال لطفى فرحات السيد15918

82114.513111367.544ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد حسين احمد حسين العدل جوده15919

242615.521.5141810167.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد خالد محمد محمد سليمان عمر15920

131715.515.51016.57154ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد رضا حسن عبد العزيز الشربينى15921

3.521.514.516.59176553ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد رضا حمدى محمد يوسف15922

27.52717231818112.578.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد رمضان شعبان عبد العزيز الشربينى15923

9.5211618.56.51871.568ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد سامى احمد توفيق المرسى15924

23.5281825.5161911169ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد سعد شعبان سعد ابو المعاطى الخليجى15925

22.528.518.528.5171911559ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد صبرى عبد السالم الصاوى القالوى15926

22.527.51526.51218103.567.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد عارف اسماعيل على سليمان العطار15927

36301930201813569.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد عبد العزيز ابراهبم عبد الحى غزاله15928

28261827151811469.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد عيد شعبان محمد عيد15929

33.53019302018132.5610ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد ماهر مصطفى احمد المتولى15930

1426.5162612.5179557ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد متولى محمد متولى15931

10.524.512.523.59168067.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محب فتحى احمد عوضين15932

1420.514.523.5131885.568.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد ابو العطا محمد شهاب الدين15933

Page 332



Term1

725.511.524.5121980.567ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد احمد عبده يوسف موسى15934

382819.5302016135.5710ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد السعيد السيد السعيد15935

31.52819.528191812687.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد السيد السعيد احمد العزب15936

27.52919.52919.518124.568ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد السيد محمود العدل الطلخاوي15937

35.52918.53019.518132.568ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد فؤاد محمد الباز15938

19.52917241518104.568.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد كامل احمد الدسوقي15939

353018.5301919132.569.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد محمود محمد مصطفي15940

122612.5269.5168657ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمد هالل السعيد العدل15941

119.511.513.571952.547.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد محمود هالل حسن الخليجى15942

2727192918.518120.569ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد ناصر محمد الشربيني جبر15943

27.526.518.52714.51811467ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد نبيل على الشناوى سالمه15944

15.514.51118.511.5167165ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097احمد وحيد عثمان محمد محمد شاهين15945

21.5171321.511188464.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اسامه احمد العدل الدسوقى15946

21.524.51524.59.5189566ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اسامه عبد السالم عبد السالم علي15947

29.52916.526.510.51811268ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اسالم احمد محمود الشربينى رمضان15948

333019.5291718128.569.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اسالم اشرف محمد صادق محمد العدل جوده15949

29.52717.528141911688.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اسالم هانى حسين ابراهيم الصعيدى15950

282615251317.510778.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اشرف سيد عيد محمد رزق15951

23261524.513.517.510278ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اشرف محمد عبد المنعم يوسف شحتو الجعيرى15952

322815.52515.517.511678.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097اشرف وليد عمر السيد عمر فرج15953

25.5251624.51417.510577.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السعيد ابراهيم السعيد السيد السعيد غزى15954

2326.517.525.515.517.510877.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السعيد حمدى السعيد عبد السالم15955

272216.5181317.596.576.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السيد احمد السيد عوف عوف15956

242617.524.51417.510676ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السيد رزق حسن احمد الدسوقى15957

14.522.5101812.51577.586.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السيد عبده السيد محمود عبده جمعه15958

2023102110178466.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السيد محمد جمعه المليجى على جمعه15959

16.5241422815.584.586.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السيد محمد على على ابو النجا15960

2225.514.520.510.516.59377.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السيد محمد لطفى محمود عبد الرحمن15961

17.5191216.5713.57256ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097السيد نزيه عثمان محمود السيد15962

23.5181421151791.576ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ايمن السيد المهدى احمد الصعيدى15963

191416.515.55.51770.586ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ايمن سمير صديق مصطفى عبد العال15964

181914.52191881.57.59ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ايمن مصطفي ابراهيم مصطفي فضل15965

36.5281927.519201307.510ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ايمن نبيل عبد اللطيف محمد الفقى15966

35.52917281920128.56.510ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ايهاب احمد عبد الحميد محمد الجلدى15967

2510.5723.51511.5816.57ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097باسل احمد السيد احمد البسيونى15968

دين محمد محمد15969 دين محمد بدرال 35.52918.52819.519130.5710ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097بدرال

35.528.51826.519.519.51286.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097بالل صالح معوض يونس ابو السعود15970

2427.517.52213.518104.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097جاد رضا جاد محمود عبد الرحمن15971

33.5291928.519191297.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097جالل جالل معوض ابراهيم بدر السعودى15972

26.52919221815.5114.57.58ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097جمال محمد يحى الباز الدسوقى15973

24.522.518.52217.516.51056.58ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حاتم اسعد حمزة حافظ ابو العنين15974

22.51913.520.511.517.58758.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حاتم عزت عيد احمد الدسوقى15975

29.528192614.5191176.58ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حامد السيد عبد الحميد حامد عوف15976

9.526.51309313.55.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حسام السيد ابراهيم مصطفي15977

2724.51424.510171005.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حسن احمد ذرد احمد عبد الحليم15978

36291827.51920129.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حسن عبد الحميد سعد الشبراوى حامد15979

26.5411.522.510.518756.55ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حسنى محمد هالل محمد محمد السيد15980

1721.518.52114139244ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حلمى مصطفى كحال محمد ابراهيم15981
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20.51515221116.583.55.57ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097حمدي صالح حمدي ابراهيم محمد خليل15982

25251825.51618.5109.57.56ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097خالد حمدى فاروق الباز الباز15983

212416.5221317.596.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097خالد سامح ابراهيم محي الدين15984

35.529.5192718.520129.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097خالد شعبان صبرى مجاهد15985

241716.526.59209377ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097خالد محمد صبرى حسنين عبد الحميد البهنسى15986

35.52316.525.513.52011475.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097خالد مصطفى محمد احمد مصطفى15987

29.51816.52310209757ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ذكي السيد ذكي محمد الشلبي15988

14611.518.56185645ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097راشد ايمن مصطفى الصاوى الشحات15989

127.514.5187185926.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097رحيم السيد عبده مصطفى على15990

511.5852.514325.51ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097رضا السيد احمد عبد الحميد شهاب الدين15991

050.56.50.5812.582.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097رضا السيد محمد عمر احمد15992

332817.527.510.519.5116.574.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد ابراهيم شوقى محمد مصطفى15993

11.516.511236146864.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد ابراهيم نصحى ابراهيم احمد15994

39301927172013286.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد احمد مصطفى عبد الحميد مصطفى الشامى15995

37.529.518.5241719.5126.587ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد اشرف احمد حامد صالح يونس15996

282615.524.5142010846ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد باسم شوقي صالح ابراهيم15997

3.53.58.57711.529.543.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد عيد جمعه عيد بدوى15998

31.521.51822.51218.5105.567ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد ناصر السيد عبده الدحدوح15999

34.522.51723.51220109.566ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097زياد وحيد السيد عبد الحميد على شلبى16000

302217.52811.51610948ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097سعد السيد محمد السعيد محمد دويب16001

33.52418271517.5117.548.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097سعد صالح سعد ابراهيم النجار16002

17.5161822.511.51885.547ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097سالمه مسعد السعيد سالمه عبد العال16003

28.5302025.51319.511768.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097سليمان الباز جمعه الباز16004

35.5272026.514.519.5123.598.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097سيف الدين محمد مصطفى عقل دويدار16005

38.53019.528.519.519.513679.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097سيف عبد الحميد ابراهيم احمد بدوى16006

28.52918281617.5119.578ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097شادى ابو زيد محمد عبد العزيز ابو زيد16007

26.5291927.51517.511786.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097صبرى احمد عبد الخالق محمد السيد16008

24.525.519281116.510876.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097صالح تامر عبد المنعم الشربيني رمضان16009

2930192915.518.5122.568ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097طارق صبرى احمد عويضه محمد العدل16010

24.525.515.5261015.5101.557.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097طه محمد محمد السيد احمد غازى16011

352919.527.5191713056.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عادل احمد عبد القادر عبد الخالق حسن حرموش16012

2224.51820.58149358.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عامر احمد الصعيدى ابراهيم عديسه16013

7061116253.53.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عامر احمد محمد علي جمعه16014

24.5261825.512.515.5106.556ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الباسط وليد القصبى عبده احمد جمعه16015

11811.5123.58463.54ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الجليل اسالم عبد الجليل توفيق محمد الشرقاوى16016

11155.5173.58.55245.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن ابراهيم مصطفى محمد عزام16017

8.52417.51912.57.581.567ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن السيد ابراهيم ابراهيم الهندى16018

363020291916.513478.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن السيد كمال سند حسن16019

30.530203018.517.512988ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن راضى عبد العليم السيد مصطفى16020

22.52717281615.5110.577.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن سمير السيد عبد الرحمن السيد ابو العز16021

25.5291929.516.516119.587ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن عارف اسماعيل على سليمان العطار16022

24301929161411878ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن عصام احمد السيد محمد16023

2528192915.514.5116.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن عصام محمد الباز محمود16024

17271928.51413105.588.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن عيد فتحى عيد السيد16025

15.52517.523.5118.592.567ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن فرج سليمان فرج16026

372919.52817.51813159.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الرحمن وائل السيد عبد السالم على16027

32.53020301819.5130.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد الغنى فتحى السيد السيد احمد الغريب16028

29.52919.5301718.512579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد هللا احمد ابراهيم عبد اللطيف محمد16029
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322918.529.51718.512669.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد هللا السيد عبد المقصود عبد الرحمن على16030

212718.5261115.5103.568.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد هللا فيصل محمد شكرى العشرى ابراهيم16031

32.52719.5301619.5125510ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عبد هللا وليد بدوى طه بدوى16032

35.52819.529.51720129.559ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عزمى عبد العزيز عزمى عبد العزيز عبد الحميد16033

2617182815.519.5104.558ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عالء عبد العزيز محمد محمود على البدينى16034

34.5251929.5151712367.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097على حسن محمد حسن الجزار16035

20.519.518.526.511159656.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097على محمد على على سالمه رضوان16036

19.526.51926.514.517.510679.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمار ابو عويضه فتحى البدراوى ابو زيد16037

32.52919.53017.518.5128.5410ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمار محمود احمد مصطفى العشرى16038

36.53019301718.5132.5610ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمار ياسر عطيه محمد ابراهيم16039

322820281719125610ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمر عبد الرازق عمر محمد عمر الحصرى16040

373020301918136710ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمر مجدي محمد محمد المتولي16041

35.53019.53018.518.5133.559.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمرو السيد عبد العزيز محمدين حسن16042

3830203018.517.5136.5510ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمرو سعد الدين محمود محمود عباس16043

15.521.515.522.512118756.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097عمرو مجدى السعيد عبده البلقينى16044

27.525.518281316.511256.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097فارس محمد السيد احمد العدل16045

27.520.5192715.519109.557.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097فتحى محمد فتحى الدسوقى الشربينى16046

32.528193017.519.512767ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097كريم محمد حسن محمد حسن الدحدوح16047

32291929.518.519.512868.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097كريم محمد محمد ابراهيم حسن16048

31.52918.526171512267ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097كريم محمود السيد عربان على العشرى16049

1427182413.514.596.546.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097كريم مسعد محمد عبد الفتاح16050

31.52820281219.5119.586ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097كريم هاشم ابراهيم الدسوقي سويدان16051

36.53019.53019.519.5135.587.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مازن محسن فاروق عبده احمد غزى16052

272718.525.51519.51138.56.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مازن محمود عباس السيد عبد الرحمن16053

283019.5241620117.587ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محسن محمد محسوب النبى سليمان ابو النجا16054

30301926172012276.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ابراهيم محمد محمد عصر16055

25.528.518.523.51419.511086ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد احمد اسماعيل محمد محمد16056

6.528.51722.5714.581.563.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد احمد رمضان احمد ابراهيم16057

13.5271522.5916.58785ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد احمد شبانه البدوى شبانه الفقى16058

353018.5301819131.588ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد احمد عبد العزيز البدوى عبد العزيز16059

27301928.514.519.511986ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد احمد محمد احمد محمد السالمونى16060

2228.516.528.5818.5103.586ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ادم محمود محمود عباس16061

15.5231122814.579.583.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد اشرف ابراهيم محمود عبد الرازق16062

24.52717.525.58.51610384.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد اشرف احمد الحسينى العدل16063

ش مصطفي قرشم16064 33.52920301820130.58.58ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد اشرف احمد دروي

242818.526.511.520108.58.55.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد اشرف السيد حامد عمر16065

3129193017.520126.567.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد اشرف محمد محمد الفقى16066

33.5301629.514.519.5123.585.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد اشرف معوض عبد المجيد االتربي16067

32.53018.528.51320122.586ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد اكرم فرج محمد ابو الرجال16068

34.52819.530202013289ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد البدوى السيد محمود البدوى الدحدوح16069

332718.52816.519.512388.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد السيد عبد الشكور ابراهيم16070

34.52818.528.517.52012788.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد السيد محمد السيد عبد المقصود16071

3528.519.529181913089ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد السيد محمد عبد الرازق محمد جالل16072

36.53019.528.52020134.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد السيد محمد محمد يوسف16073

ش بدر16074 12.521.5925.511.513.58089ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد النجومى الغريب دروي

33.52819.519.51619116.588ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ايهاب عاطف مصطفى احمد16075

332616.521.516.519.5113.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ايهاب محمد حامد البدوى16076

84.52111.514.52782ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ثروت محمد فريد عيد16077
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36.53019.529.518.520134810ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد حسام على عبده احمد البهنسى16078

38.53017.5302019.513689.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد حمدى احمد محمد عبد الرحمن16079

3426.517.528.51520121.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ربيع ابو المعاطي حامد المرسي16080

3026.51627.516.520116.589ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد رشاد ابراهيم محمد ابراهيم العزوني16081

34.530192818.52013069ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد رضا السيد على سالمه16082

14.512714.512.51560.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد سامح سمير محمد الشربينى16083

332618.52716.519.512189.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد صبرى منصور محمد حسن شتا16084

28221927.51719.5113.589ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد عادل محمد العدل الطلحاوى16085

2610.515.521.510.5208487ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد عبد الباسط ابراهيم الدسوقى احمد غزاله16086

22.526.5172313.518.5102.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد عبد الحميد محمد نبيه عبد الحميد خليل16087

1079.519513.550.542.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد عبده احمد عبد الحميد شهاب الدين16088

20.52512.525816.59186.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد عشماوي محمود محمد محمود16089

2217.511.523.591683.567.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد عصام محمد عبد السالم محمد بحرى16090

3829.51929.519.520135.5610ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد عمر مجاهد محمد ابراهيم البلقينى16091

36301827.51920130.5610ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد فتحي محمد حمودة احمد16092

35.5292024.5181912769ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ماهر جاد الحق محمد القصاص16093

34.52917.52215.517118.568.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد مجدى الباز الباز ابراهيم16094

36291725.51616.5123.568.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد محمد ابراهيم محمد الدسوقى16095

27.525.517.522.51514108810ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد محمد محمود سامي عبد الغني محمد احمد درويش16096

3629192718.516129.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد هانى سامى المليجى على جمعه16097

31.52918.52716.514.5122.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد وحيد عثمان محمد محمد شاهين16098

3729.5203019.514.51368.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ياسر احمد عبد محمد بحرى16099

37.53019.53018.517135.58.510ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمد ياسر على عبده على على16100

9.5214.55.54.57453.59ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود ابراهيم رمضان عبد السالم درويش16101

36.53016.5292016.513259ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود جمال محمود النبوى16102

32.52317.521161911059ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود سعد شعبان عبد العزيز الشربينى16103

33.525.516.524.514.519.5114.55.59ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود صالح محمد صالح على الشافعى16104

3528.517.5241619.51215.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود طه محمود محمد شعبان16105

18.5281623617.591.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود محمد محمد حامد المرسى ابراهيم16106

34.53017241519120.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود محمد محمود محمد طمان16107

10.520.55.515.5611.55855ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود مصطفي سامي عرفان16108

382917.5292019133.5610ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود ياسر عوض محمود شحتو16109

382918.5302019.5135.5710ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097محمود ياسر محمود عزت احمد محمد السعودى16110

34.527171612.517.51075.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مصطفى السيد احمد محمد صبح16111

36.52919291914.5132.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مصطفى السيد المتولى المتولى عوض16112

1325916511682.55ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مصطفى السيد مصطفى محمد الششتاوى16113

24.512.54.515.5511624.53.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مصطفى العربي عبد الملك محمد يوسف16114

33.526.511.521.591710255.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مصطفى سمير محمد محمد ابو المعاطى الخليجى16115

34.529.513.52615.5161196.54.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097مصطفى ناصر مصطفى شحاته اسماعيل16116

38.529.5172917.517131.558.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ممدوح على محمد على سنجاب16117

34.528.518.529.518.519.5129.57.510ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097نادر محمد السيد محمود احمد16118

312718.5281814122.578.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097نبيل ايمن وهدان عبد الواحد قرشم16119

29.527.516.527.51316.511467.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097نعيم عبده محمود طه محمد كسبه16120

272714.527.599.51052.55ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097هانى اسامه السيد محمود ابراهيم العدل16121

132512.528111189.56.55.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097هيثم هشام وهبه احمد احمد بكر16122

3828162815.515125.575.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097وليد سالمه حسن محمد المنسى16123

332917.528.5182012668.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ياسر حمدى السيد عمر يوسف16124

37.52918291919132.56.58ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097ياسين طه مصطفى السعيد حسنين16125
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3425.5162711.5191145.56ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097يوسف اسامه حسن احمد حسن فرج16126

3626.5172918.5191277.56ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097يوسف العربى شوقى حامد عبد المحسن16127

292814.527.510.510.5109.56.56ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097يوسف سامى عبد العظيم مصطفى على الشامى16128

25171024.511.510.58867.5ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097يوسف عبد الخالق عبد الغنى احمد كسبه16129

33.518.51424.511.51310257ادارة شرق المنصورة  002محلة الدمنه ع بنين  0097يوسف محمد عبد العزيز الشربينى16130

3530172919191309.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اروي نعيم ابراهيم حسن16131

34291727.517.519.5125710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء احمد محمد احمد المكباتى16132

322816.5281519.5119.58.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء ايهاب عيد محمد السيد الغيطى16133

32.527.515.525.51519116910ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء حسن ابراهيم حسن فضل16134

3527182916201258.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء شعبان محمود شعبان16135

342718.52916.5201258.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء عيد ابراهيم ابراهيم الهندى16136

29.52917.528.518.520123810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء محمود السعيد عبد الحميد شهاب الدين16137

3027.5172814.52011799.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء مصطفي السيد السيد ابراهيم الجزار16138

3122.51215.57.519.588.577ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسراء هالل محمد عبد اللطيف الشربينى16139

34261728152012086.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسماء احمد محمدعبده صالح الهريدى16140

333017.528.518.519127.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسماء جمال احمد عبد السالم ابراهيم16141

27.515.5717.5719.574.597ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسماء عالم محمد مصطفي فضل16142

272210.523.5817.59196ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسماء محمد احمد حامد معوض نصير16143

34301729.518.520129710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسماء محمد سيد احمد محمد شوربة16144

35.52914291820125.579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسماء محمد محمود محمود على شلبى16145

35.53017301817130.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اسماء ياسر السيد محمود احمد قويطه16146

4029.518.529.519.520137910ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098االء ابراهيم الشبراوى السيد احمد16147

031657.5156.54.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098االء السيد محمد زكي اسماعيل16148

34.526.518.528.518.520126.5910ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098االء ماهر لطفي محمد  ابو السعود16149

33251828.518.520123810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098االء يسرى صالح فرج مندور16150

31.527.51928.51618.5122.566.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098الزهراء مصطفي عبد الخالق مصطفى واكد16151

27191621.51114.594.577ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098الشيماء السيد محسوب النبى سليمان ابو النجا16152

33.530192718.516.512888ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098الشيماء وائل طه محمد السعيد جابر16153

383019.5282011.5135.569.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امانى اشرف الشربينى عوض الشربينى16154

24.5151417.512.517.583.545.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امانى حماده عثمان ابراهيم االتربى16155

2825.51910.51718.510046.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امانى عوض طه شحتو على16156

3329.51929.5202013177.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امنية برهام مصطفي محمد الشافعى16157

34291929.52020131.578ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امنيه محسن محمود عبد الوهاب على حسن16158

33.529192618.51912668.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امنيه محمود حسن عبد الجواد المرسى16159

33.5291925.5171812487.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امنيه وليد ابراهيم محمد على شلبى16160

36301928.51919132.588ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اميرة القصبي فؤاد القصبى احمد البهنسى16161

37.53019292019135.588ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اميره ابراهيم ابراهيم محمد السيد الصبيحى16162

33271924.51820121.586.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اميره اشرف عبد الغفار محمد عبد الغفار16163

34.5301924.5171812578ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اميره عبد الناصر السيد حامد عبد الباقى16164

19.54.512.516.511.512.564.574.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اميره محمد فريد عبد القادر حسن16165

35.52918.529.52018132.588.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اميره ناجى محمد محمد شهاب الدين16166

37.5301929.5201913679.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098امينه طه محمود عوض دويدار16167

2922.517.519.517.518.510658ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098انتصار ايمن اسماعيل احمد عبد الرازق16168

37301927.519.518.513369ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098اهداء ابراهيم محمد ابراهيم محمد16169

24101814.5168.582.566ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايات السيد محمد زكي اسماعيل16170

35.52919271919129.567.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايمان حسين حامد محمد حامد16171

37.527.5192819.519131.579ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايمان عوضين عبد الوهاب يوسف شعبان16172

32.5261925.5191912288ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايمان محمد مصطفى محمد السيد الصبيحى16173
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3125.518.523171811588ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايه هللا محمد احمد محمد حسن16174

3630192819.516132.587.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايه عبد الغنى السيد السيد احمد الغريب16175

36301929202013489ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايه محمود ابو زيد البدوي مصطفي16176

212915206.511.591.577ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ايه محمود المليجى مصطفى الجلدى16177

363018.5302019134.567ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بثينه السيد الباز عطيه الباز الحكم16178

27.529.515.52012.51410546.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بثينه المندوه ابراهيم المندوه ابراهيم16179

343019.52718.51712956.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسمة ثروت السعيد محمود يوسف16180

3128.518.522.513.52011467.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسملة اشرف صالح معتمد محمد حسن16181

27.52714.521.51118101.546ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسملة ايمن وهدان عبد  الواحد قرشم16182

24.522142512.5189855.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسملة مصطفي علي محمد محمد عبد هللا16183

302919241711.511977ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسمله محمد ابراهيم امين16184

32.529192717.51912587ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسمله هانى محمد رزق الشناوى16185

363020302019136810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسمه نبيل محمد احمد دنيور16186

312419.527.51817.512077.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسنت اسامة صادق احمد سيد احمد16187

34292028181612985.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بسنت محمد ابراهيم امين16188

2928.518.524.51817118.557ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098بشرى عطيه فتحى حسن ابراهيم16189

30.52917.5281715.512279ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098جنة ابراهيم احمد صالح يوسف ندا16190

313017.52517.51812169.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098جواهر اكرم المتولي محمد المتولي16191

37.530203019.520137710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098حبيبه مصطفى على الحسينى احمد سليمان16192

2929.51725.5141511558.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098حسناء حامد احمد حامد محمد عوف الكسار16193

37.53018.527.52017133.569.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098حنان اشرف الشافعى طه16194

32.53015.520.51117109.555.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098حنين السيد عربان عربان16195

31.529192217.518.511966.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098حنين مجدي احمد زاهر احمد حسن16196

32.5301928.519.519129.587ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098خلود ايمن ابراهيم ابراهيم الهندي16197

000000000ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098خلود خالد رفعت حامد السيد الفقى16198

33.5301726.5141612167.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098خلود خالد محمد محمود عبد الرحمن16199

29.528.518.525.517.517.5119.566.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098خلود خالد مصطفى الصديق خليل16200

3228.51826.519.518124.588ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098خلود سامي محمد علي صبح16201

2729.517.525.519.51911976.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دعاء حامد محمد السعيد مصطفى جابر16202

3529.519.528.52019132.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دعاء علي محمد صديق مصطفي16203

343018.529.520191327.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دعاء محمد محمد السيد دويب16204

333018.5292019130.57.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دنيا السيد محمد توفيق الشرقاوى16205

26.523192017.51910678.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دنيا عادل اسماعيل معروف مصطفي الديب16206

22.528.516.529.519201167.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دنيا محمد احمد البدوى الفقى16207

35.53019.5292016.513488ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دينا حسن عبد الحميد محمود مصطفي16208

28.529.517.529.52019.51257.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دينا صالح عبد اللطيف عوض ابراهيم16209

36.53019292020134.57.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098دينا محمد برهام محمد ابراهيم كسبه16210

ه السيد محمد علي طه16211 35.53019292020133.57.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098راوي

35.53019282019.5132.57.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحاب باسم محمد محمود ابراهيم16212

36.5301927.518.519131.57.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه احمد عبد الغفار محمد عبد الغقار16213

28271724.51819114.578ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه احمد محمد عمر احمد16214

2024.516.521.51819100.568ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه سامى عبد الغفار احمد جلف16215

1323.515.5231719.59277ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه سعد محمد السعيد محمد دويب16216

202615.5231720101.57.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه صالح مصطفى محمد السيد الصبيحى16217

33.528.518.5271820125.588ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه عاطف عبد العزيز عبد الحميد على شلبى16218

111012.5126.511525.57.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه فتحى عثمان عبده عبد الوهاب16219

2824.517.525.515.51911177.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه محمد سالمه عبد الرحمن على الشاذلى16220

13.523162311.519876.57.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه محمد مصطفى السعيد عبد العزيز16221
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282718.5251819116.577.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه محمود خليل محمود عبد ربه16222

3328.51929.519.519129.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه هشام المرسى حامد المرسى16223

36.53019.53020201368.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رحمه وليد صالح البدوى البدوى الفقى16224

36.52620301620128.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رضوى السيد عوض محمد ابراهيم العجيرى16225

3629203016.517131.599.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رنا احمد على محمد السقا16226

37.529.519.5301817134.5910ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رنا بسام احمد السيد فوده16227

38.53020301920137.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رنا محمود ابراهيم ابراهيم الدسوقى16228

2910.515.51813.51886.559.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رنا نبيل عبد الغفار محمد عبد القادر16229

372819.529.519.520133.56.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رنيم حسين صالح حسين خليل16230

353020302020135810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098رواء جالل السيد محمود محمد عزام16231

3230202619.516127.58.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روان احمد السيد ابو المعاطى16232

37.53019.53019191369.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روان السيد صالح احمد محمد16233

3428.518.529.51720127.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روان انور سعد انور المنجاح16234

3530193017.520131.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روان عبد الحميد احمد الشحات16235

383019.5302020137.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روان محمد احمد عبده الدحدوح16236

33.522.518.5281720119.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روان محمد المهدى احمد الصعيدى16237

363018.53018.516.51338.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روان مصطفى على احمد محمد نصير16238

202017.52916.5181036.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روضة لطفى صبرى لطفى الجوهرى16239

37.530203019.520137810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098روضه عمر طه عمر السيد على16240

36.518.51826.518.519.51186.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ريم اشرف معوض محمد المهدى16241

352918301918131710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سارة عبد الخالق عبد الحميد محمد على16242

3830203020201387.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ساره احمد االحمدى الصاوى محمد القشاعى16243

29131725.514.5209974.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ساره باسم عبد السالم احمد عبد المنعم16244

37.53019.53018.520135.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سلمى احمد عبد هللا السيد المندوه زيدان بصل16245

34.5301827.517.517.5127.589ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سلمي احمد فهيم عبد المجيد المهدى16246

353018.529.519171327.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سلمى بهاء الدين بركات عوضين احمد عوضين16247

34.53018.529.51917.5131.57.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سلمى حسام عبد العليم الشاذلى المرسى16248

16.599.5171.51453.57.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سماح زينهم محمد احمد السعيد16249

34.53020301918133.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سمر احمد عاشور عيد ابراهيم المالح16250

32.530192719.519.5128710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098سناء فتوح معن عطوه بدر16251

31.528.518.528.51918.512679.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شادن مجدي احمد زاهر احمد حسن16252

26.526.518.529.51719.511878.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شاهيناز حسنى هالل النجار16253

2927.518.5261613.51176.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شروق احمد حافظ حافظ احمد تاج16254

121311.51658.557.53.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شروق محمود عزت المهدى يونس16255

333018.5301919.5130.579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد ابراهيم على ابراهيم على خليل16256

333019291919.513079.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد تامر فوزى عبد هللا محمد شلبى16257

30.525182712.519.51139.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد سمير عبد السالم كشك16258

30.5211724.59161027.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد غنيم محمد محمد المصرى16259

31.53018.53016181269.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد محمد حامد عبد السالم عبد الحليم16260

24.5171926.51012976.57.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد محمد سامى محمد معوض16261

2717.516.5268.5895.56.55.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد محمد ماهر محمد يوسف16262

36.5301928.520181349.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد مصطفى مصطفى محمد الشافعى16263

27.51817229.513.59466ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شهد وليد المرسى مصطفى الشامى16264

31291929.51817126.588ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شيماء حمدى ابراهيم حسن محمد فضل16265

27.52617.521.514.51510767.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098شيماء محسن معوض الباز على16266

3126.5182819.51512377ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ضحى ايمن وهدان عبد الواحد قرشم16267

36292029.52016.5134.578ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ضحى ايهاب محمد محمد الشربينى16268

27.5291929.518181237.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ضحى محمد ابراهيم الدسوقى احمد غزالة16269
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23271830162011478ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098عايدة نبيل محمد السيد محمد الديسطى16270

35.530193019.52013479ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098عبير ابراهيم معوض معوض سالم16271

3530203018.519133.579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098غاده شوقى مصطفى شحاته اسماعيل16272

36.53019301920134.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098فاطمة عصام ابراهيم محمود حسن16273

551322.5415.549.55.54.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098فيفى اشرف فتحى حسن ابراهيم16274

252117.528.57.51899.575ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098لقاء احمد حسن احمد  دويب16275

31.52818.529.514.518.512296ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ليلى فتحى محمود السيد محمد المنشد16276

36.530193019.519.513579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098لينا سيف الدين سعد حسن المقرش16277

2625.5182212.5171045.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مروه احمد محمود محمد شعبان16278

33.530193016.51512979.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم ابراهيم عبد المنعم السعيد الطاره16279

2130193014.520114.579ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم احمد محمد رضوان16280

363019.5301919.5134.579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم السعيد البسيونى البسيونى حماده16281

29.528193016.51812379ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم السيد عبد الغنى محمد العدل16282

26.53019301716.5122.579ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم جمال على محمد المصرى16283

32301929.517.516.51289.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم رضا ابو الفتوح ابراهيم احمد16284

42619.51532.573.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم صالح عبد الحميد السيد احمد رضوان16285

27261926.516.5191155.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم عبد الباسط محمود عبده حسن فرج16286

353019301719.5131910ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم محسن طه شلبى16287

37.530203018.519.51368.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم محمد ابراهيم الدسوقى عوف16288

3730193017.517.5133.599.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم مصطفى عبد السميع الدسوقى ابراهيم16289

36.529.518.53017.51913268.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مريم مصطفى عبده حامد المرسى16290

2017.517.52011118675.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منار اشرف محمد صبح صبح بصل16291

1313.516169.511.56845.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منال محمد فتحى محمد  محمد بكر16292

241916.524.510179485.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منة ابراهيم بدير المهدى16293

3730203018.520135.57.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه احمد ايراهيم احمد ابراهيم16294

33.528.5192714.518.5122.57.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه اشرف عبده محمد عطيه16295

3629.5192316.517.512487.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا احمد سليمان ابراهيم ابراهيم16296

21.51515.5141517.5818.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا السيد ذكى محمد الشلبى16297

14.512.514.5196.511.56764.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا السيد محمود المهدى يونس16298

22.529.515.5271517.5109.569.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا صالح محمد محمد المتولى الجلدة16299

19.51515197.5177653.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا عبده السيد عبد العظيم المقرش16300

3427.518.52412.520116.558.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا فرج السيد حامد عمر فرج16301

33.5302026.5182012888.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا محمد احمد محمد صبح16302

31.5161819141998.57.54.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا محمد السيد صبح المتولى16303

21.512.55.51651960.57.54ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا محمد رمضان محمد جبر16304

3527.51727.51719.51244.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا محمد عبد الجليل عبد السالم عمر16305

35.529.517.5291719.5128.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا محمود هاشم مصطفى عبد الحميد على16306

31.518.51423.510.520985.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه هللا هانى السعيد محمد موسى غزاله16307

30.524.512271719.511189ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منه جمال عبد الخالق محمد االلفى16308

3127.514.526.517.52011787ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منى السعيد وهبه السعيد السطوحى16309

35.53019.53020201357.59ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098منى محمد شعبان حسن فضل16310

36292028.51719130.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مها اشرف صبرى السعيد احمد16311

34.5302028.513191268.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مى السيد محمد احمد غزى16312

363020281419.512879.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مى السيد محمد السعيد16313

33301926142012269.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مى ايمن عبد الغفار محمد عبد الغفار عمر16314

2828.517.522.58.515.510559ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مى محمد مصطفي محمد يوسف عيسى16315

32.52919.52815.520124.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098مياده طارق عبد السالم السعيد حجاج16316

34.53020292020133.57.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ميرنا محمد احمد الغريب دهشان16317
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37302029.52020136.5710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ميرنا محمد عبد العزيز محمد شاهين16318

ش محمد الشحات16319 363020301920135810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندا البدوى دروي

35.53020302020135.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندا جمعه عبد العزيز جمعه الفرحاتى16320

292614.52311.514.51047.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندا عبد الحميد احمد درويش16321

37.53020302020137.57.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى احمد حامد عبد السالم عمر الطلخاوى16322

263012.526.56191016.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى البدوى محمد بهى الدين البدوى16323

2426.5132291794.579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى بسام عادل حسنين على16324

35.529.52027.51920131.56.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى جمال الناغى الشحات العراقى16325

34.52919.530171613079.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى ساهر على محمد حسن16326

3430193016.517129.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى صبرى السعيد العدل القدادى16327

32.530192912.519.5123510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى عبد المنعم عبد الوهاب يوسف16328

29.53019291320120.55.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى مجدى رزق الدسوقى يوسف16329

36.53019.52919.520134.56.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى محمد الصديق السيد جبر16330

22.5191716.513.51888.55.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى محمد محمد رزق طه16331

32.529.518.5302020130.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ندى ناصف سامى على حافظ16332

342919.53019.5201327.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نرمين محمد العدل محمد العدل مشمش16333

241616.524.515.52096.569ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نهال االمير رياض عبد المقصود يوسف16334

30.528.5172318.520117.57.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نوال مدحت وهدان عبد الواحد قرشم16335

23131521.5162088.579.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورا احمد السيد محمود على شلبى16336

22.512.516.5261519.592.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورا وليد مجدى فتحى محمد يوسف16337

32.529.518.527.519.520127.58.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نوران عزمي عبد السالم الشحات العراقي كسبه16338

323018.525.51919.5125710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورهان السيد على يوسف على صالح16339

7.512.51520818.5637.58ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورهان رضا عطيه سراج الباز16340

2825.518.523.51619111.57.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورهان عبد العزيز محمد البازمحمدالخليجى16341

332918.523.517.518.5121.589.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورهان محمد عبد المقصود حسن الباز16342

33.520.51727.518.520117710ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورهان محمد فتحى محمود سالمه16343

32.5291929.51920129610ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نورهان محمود مصطفى حسن المقرش16344

3227.519.5301920128810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098نيره ناجى السيد على محمد16345

23.516172813.519985.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098هدى رضا احمد ابراهيم عزام16346

22.516.5172713.51996.58.57ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098هدى معوض محمد البيومى العدل16347

33.526.518.526.518201236.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098هدير السيد عبد الرحمن السيد بعجر16348

32251826.517.5191198.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098يارا اسعد معوض مصطفى العنانى16349

3728.5192819.519.51328.510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098يارا توفيق محمد توفيق السعيد16350

33.527.51924181912288ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ياسمين السيد يوسف عطوة حسن16351

30.528.51828.517.518.512367ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ياسمين توفيق سمير توفيق أحمد16352

32.52818.52816.518.5123.567.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ياسمين توفيق محمد توفيق محمد الشرقاوى16353

34.5291928.517.520128.5510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ياسمين طارق عبد العزيز صالح الشربينى16354

33.52918.528.51618125.5810ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ياسمين محمود فتحى احمد دويب16355

31.53019301317123.569.5ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098ياسمين يوسف السيد على محمد16356

35.5291929.519.517132.5510ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098يمنى حسن حسين عبد الغني معوض16357

36.5301929.518.519133.5610ادارة شرق المنصورة  002محلة دمنه ع بنات  0098يمنى عبد الهادى حامد محمد االمام16358

9.55.510.5103.563951.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099احمد محمود السيد احمد صبح16359

10111218.531654.561.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099السيد حسنى السيد وهيب القناوى16360

9.513.513.517.53145761.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099السيد رضا محمد مصطفى العنانى16361

33271926.516.51812262ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099ايمن عصام رفعت بكير المتولى16362

7.511.51516.52.5105351.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099جمال السيد جمال السيد حجازى16363

1211.51315.51105362ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099حماده سمير كامل احمد16364

ام احمد16365 1721.514.516.51.512.57142.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099زياد محمد السعيد االم
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810.511.516216.54842ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099عبد الرحمن طارق فرج معوض محمد16366

29.52618.522.51417.5110.562ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099عبد الرحمن عماد عبد الوهاب عباس كسبه16367

23.52518.523.510.517.510162ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099محمد رضا عبد الخالق عوض محمد شوشه16368

28.52719.52013.517.5108.562ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099محمد عيد عبد الخالق عوض شوشه16369

2081613.551762.552ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099محمود حجازى حسبو ابراهيم محمد الحنفى16370

2823.51924.510.518.5105.552.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099محمود عامر رمضان السيد على خليل16371

20.516.519.518.510.517.585.576ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099يوسف ابراهيم شعبان ابراهيم البرامونى16372

8.51610312.528.572ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099اسراء سمير بدير عوض ابو العز16373

3927.52025.517.519129.5610ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099االء سمير ابراهيم الرفاعى محمد16374

000000000ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099امانى السيد مصطفى احمد ابو المعاطى16375

37.527.52028171913089.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099امانى راضى احمد احمد محمد البلقينى16376

33.5241921.512.519110.589ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099ايمان هشام فتوح عوض محمد16377

ام احمد الزنكلونى16378 212117.51891886.567ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099خلود السعيد االم

ا حسنى عبد الغفار مصطفى العنانى16379 000000000ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099ران

36.526.519.521.514.518118.5810ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099رحمه فتحى محمود عباس كسبه16380

2718162011.511.592.569ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099سونيا وائل مصطفى عباس محمد كسبه16381

000000000ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099عفاف محمود السيد محمد16382

3725.5192315.519120610ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099فاطمه عادل احمد عباس محمد كسبه16383

38.528.52024.517.520129610ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099ليال عاطف مصطفى عباس كسبه16384

3726.52028.515.519127.5610ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099مى خليل احمد رمضان السيد على16385

3526.52026.51619124810ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099ناديه حاتم السواح هالل فرج16386

3729.520292017135.5810ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099نوران اشرف السعيد ابراهيم عزام16387

3.512.5128.561642.586ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099نورهان اشرف المندوه احمد المندوه16388

37.524.52023.51819123.588ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099نيرة محمود احمد المرسى سعد16389

30261923141811267.5ادارة شرق المنصورة  002عزبة مظلوم  0099هبه هيثم فتحى عبد الوهاب عباس16390

302618.526.515.517116.565ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ابراهيم احمد ابراهيم احمد شحتو16391

292718.53015.51812056ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ابراهيم السيد الباز ابراهيم سالمة16392

15.524.51827.514.51410053.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ابراهيم حسنى عبد الحافظ عصفور16393

23.526192710.513.510654ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ابراهيم خالد ابراهيم عوض الدموهى16394

28.52919271717120.554ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ابراهيم عطيه صبرى هارون16395

1525.517.52211.513.591.553ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ابراهيم مجدى عثمان حجاج يوسف16396

1123.59.521.511.511.57754ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد ابراهيم عثمان فرج16397

29.53020301717126.554ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد ابراهيم محمود محمود عبد العزيز16398

272819.53016.51512164ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد السيد ابراهيم عبد الجواد السيد16399

14.524.518.526.512.51596.534.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد السيد ابو العنين السيد خليفه16400

31.5210413.520.510.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد السيد رمزى احمد16401

272618.5271317111.554ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد رضا جبر البدراوى16402

20.52614.527.515.51610464.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد رضا محمد المندوه ريان16403

292019.527.5121310852ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد سمير ابراهيم المتولى محمد السحريت16404

17.520.513241214.5876.55ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد عبد الحميد عبد الحميد محمد مصطفى16405

1412820914.56353.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد عبد هللا لطفى العقده عبد المجيد قاعود16406

32301829171812663.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد عبد الخالق السيد عبد الخالق السعيد الديب16407

818.514156.513.56243ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد فتحى عوض محمد الحسينى16408

222915.5261216.5104.544ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد محسن امين علي طه16409

1517.58.52210137323ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد محمد العدل عبد الفتاح الزامل16410

11.51816.520.515.588253ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد محمد سعد مصطفى المرسى16411

20.523.514.523.51412.59674.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد محمد عبد الشافى ابراهيم16412

192716.52712.51410265ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد محمد عوض محمد عبد الواحد16413
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201812.523.51214.58654ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد محمود احمد قاعود16414

262216.523.51415.510254.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100احمد يسرى حامد البدوى خليفه16415

232313.526101395.564ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ادهم ابراهيم جمعه محمد محمد عبد الواحد16416

26.527.514.523.591510162.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ادهم اسالم زاهر الدسوقى16417

22.521.57.51888.577.553ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ادهم السيد  ابراهيم النبوى16418

22.528.513.520.57149263ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ادهم عمرو عبد الرحمن عبد الرحمن عوف16419

2571220.591073.533.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسالم ابراهيم السيد محمد ابراهيم الزامل16420

3528.517.525.516.518.512372.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسالم جابر العدل السعيد عمر16421

303018251615.511954.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسالم محمد شوقى محمد المتولى16422

362918251717.512555ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسالم هاشم المتولي محمد الحسيني16423

23.5231520.513.5895.554ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100السعيد احمد السعيد احمد العرابى16424

20211023.512.5128754ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100السيد السيد احمد احمد المنسى16425

717.5111110.512.55742ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100الصاوى شحتة مصطفى الصاوى محمد16426

15.518.514.52310.5188252ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اياد عيد السيد حسن حنطور16427

33.53018.52616.519124.552ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايمن اسالم ابو العال محمد يوسف16428

2021.514.5221413.59262ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100بدر وائل عبد السالم على احمد16429

172115.52013.5148752ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100بهاء حامد رجب ايراهيم16430

20271725.512.517.510252.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ثروت ياسر عبد الخالق حسين محمد16431

3430192917.518129.557ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100حسام محمد امين لطفى السعيد16432

15.5181419.511.516.578.562.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100حسن احمد عبد الصمد مصطفى النجار16433

19251423.513.515.59542ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100حمدى محمود ابو العنين عبده النجار16434

26.525.51924.51518.5110.554ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100خالد يحيى البيومى محمد الشناوى16435

30.52917271518.5118.552.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رضا المتولي محمد ابراهيم بدوي16436

32301829.516.51812663.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100زاهر احمد زاهر احمد حسن16437

36271628161912364ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100زاهر محمد زاهر احمد حسن16438

13.5219191215.574.512.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100زياد ناصر ابراهيم السعيد عمر16439

142614.52613.513.59423ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سيف عبد هللا المتولى ابو المعاطى16440

24221525.51413100.532.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شريف تامر البالسى صالح16441

32.52817.52912.519119.545ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شريف جابر جاب هللا عبد الحميد الشربينى16442

202314281416.5995.54.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شعبان حمدي شعبان محمد مصطفي16443

6.517.5614711.55164.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100صبرى احمد محمد احمد16444

10249.528811.579.564ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100صبرى ناجى صبرى الباز المشد16445

16.52610.525.51216.590.544ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عابد عماد الجوهري الجوهرى ابو النصر16446

32.52917291517122.556ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عادل وائل عادل محمد يوسف16447

27.5281629.515.517116.546ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد الحميد حسن عبد الحميد السيد عوف16448

28261728.51618.5115.556.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد الحميد يسرى عبد الحميد سالمه16449

3229.51829.516.518125.557ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد الرحمن احمد محمد السيد حسن16450

3527172916.519.5124.566ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد الرحمن احمد محمود السيد غنيم16451

30.527.518.529.518201244.56ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد الرحمن حامد معوض حامد خليفه16452

3124.519.528.517.5201214.56.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد الرحمن محمود محمد احمد عيسى16453

34.52718.527.51819.5125.54.54ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد السالم يوسف محمد صالح عبد السالم محمد16454

302917261819.51205.55ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد الشكور عادل عبد الشكور عبده على16455

2426172916.516.5112.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد هللا رضا المتولى محمد16456

15.51616245.514774.54.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد هللا سالم زرد احمد عبد الحليم16457

232615.5251617.5105.57.53.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد هللا طارق يحى الباز الدسوقى16458

282918.52615.519.51175.55ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد هللا عصام ذكى حسانين العدل16459

30.526.5182816.520119.55.56ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد المنعم محمد عبد المنعم ابراهيم مشعل16460

362819.528.5172012956ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبد هللا محمد عبد هللا محمد درويش16461
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15.510.510.5214.515624.56.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبده شعبان حسن عبد المنعم16462

15.51612.521.58.5177444ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عبده على على عيد رضوان16463

12106.521.54145441.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عثمان حسام عثمان عبد المجيد طه سالمه16464

353018.52918.518.513146ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عصام حلمى عبد  الرازق الباز عبد المجيد16465

23.52617.526181911145ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عطيه عوف عوف السيد النجار16466

3028.517.528181912255ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عالء رضا محمود حسن دالل16467

261813.5251319.595.554ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عمار السيد شعبان محمد مصطفي16468

383019.52818.519.51344.54ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عمار ياسر عبد الخالق محمد االلفى16469

3429192718191274.55ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عمر احمد عمر حامد على السقا16470

3223.512.52510171037.53.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عمر السروجى محمد محمد عبد الواحد16471

2923.51625.57.512.5101.562.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز البيار16472

292415.52311.5171036.55ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100فتحى اشرف فتحى سالمه ابراهيم16473

352517.52513.517.5116510ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100فواز محمد محمود حامد16474

ش عبد الونيس محمد درويش16475 32.52816.527.51315117.542.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100فيصل دروي

28.526.514.52812.5141105.52.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100كريم ابراهيم ابو المعاطى توفيق عثمان16476

2722.511.524.512.514985.52ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100كريم حسن محمد الرفاعى السيد غنيم16477

31.52916.527.51519119.54.52.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100كريم محمد محمد حسن النويهى16478

249.5102491376.542.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100كريم محمد محمد محمد عبده16479

13.589216.512.5584.52.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100كمال محمد عبد الحميد حجاج يوسف16480

322818.52911.51211942.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100متولي محمد متولي السيد السيد بدوي16481

22.516.515.522.51011.58742.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ابراهيم ابراهيم السيد عابدين16482

23.520.514.5231113.592.544ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ابراهيم رجب ابراهيم مصطفى16483

35.528.5183013.515125.54.53ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ابراهيم عبد الخالق عبد المحسن16484

20.525.51824.51316.5101.54.54.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ابراهيم محمود عبد العزيز زهرى16485

353019.5291820131.55.510ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ابو النجا عبد الحميد ابو النجا فوده16486

3126.517.52713.514115.555ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد اشرف محى الدين اسماعيل16487

11.519312.5512513.53.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد الدسوقى عبد الخالق الشربينى دقدق16488

1314.510.517.5512.560.552ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد السيد على على على العدل16489

2124924.56.5118543ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ايمن اسماعيل محمود خليفه16490

30.529.518.528.517.518124.577.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ثروت حلمى حسنين المتولى16491

363019.52918.51713377ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد جمال عبد السالم احمد16492

25.52715.525.513.51810777.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد حسين حسين مصطفى عصفور16493

3429.519.528.518.5171304.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد خالد محمد عبد الحميد النجار16494

14.52516.52512179357ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد صابر البيومى على جمعه16495

28.52618.5251617.511477.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد عبد هللا الباز محمد طلبه16496

1716.5142311.5138266.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد فتحى عوض محمد الحسينى16497

33301929.51919.5130.577ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد كمال عطيه يوسف الغنيمى16498

282618.5251715114.578.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد محمد شعبان محمد الديسطى16499

15261320.591383.576.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد محمد عيد السيد الغريب العفش16500

32302026.51919127.568ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد محمود ابو بدير عطيه على16501

29.529.52028161712367.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد محمود محمد المتولى السحريت16502

3830203018.520136.579.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد مصطفى السعيد مصطفى ابراهيم16503

2127.516261614.5106.548.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد معوض معوض يونس عمر16504

22.528.5192915.517114.557ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد هانى عثمان العنانى قاعود16505

15.52919.523.51514.5102.558.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد وليد السعيد السعيد سعد16506

ام الديب16507 20.52818.526.516.514.511058.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمد ياسر الرفاعى االم

35.53019.53019.520134.559ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمود رزق لطفى محمد يوسف16508

252618.528.516.518114.558.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمود على حماد حسين16509
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2426172813.516.5108.577ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100محمود ماهر عطيه السعيد محمود16510

2.521.510.519.510.5964.564.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مصطفى البكرى مسعد عبده شبانه16511

18.522152810.5199448.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مصطفى الدسوقى السيد مقلد16512

39.53020302020139.569ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مصطفى صالح مصطفى السعيد ابراهيم16513

35.530203019.51913569ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مهاب احمد السيد محمد حرفوش16514

32.53018.528.517.51912768.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مهران محمد مهران ابراهيم جبر16515

132414.522.58.51882.558.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مومن اكرامي مختار مخيمر16516

30.52819.528191912568.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نادر الدكتور محمد المتولى السحريت16517

1825.517.523.513.516.59878.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نديم السيد عبد اللطيف السيد محمد الفحل16518

34.5261929.517.518.5126.588.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100وجيه خالد وجيه زاهراحمد حسن16519

33.52919.527.51619125.578ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100يوسف المتولي عرفات المتولي عرفات16520

25.5291928.517.519119.547ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100يوسف فرج اسماعيل الشبراوى16521

33.5291929.518.517129.579ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسراء محمد الشربينى المتولى السحريت16522

37.5302029.5191813679ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسراء محمد محمد السيد صالح16523

3430203019.520133.579ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسماء سامي لطفي محمد ابراهيم16524

38302029.519.51813779.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اسماء محمد الحسينى مصطفى رميح16525

37.5302029.519.519136.589.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100االء ايمن محمود محمود االسيد16526

35.5292029.519.520133.589.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100االء حمدان عبد السالم صالح الدموهى16527

26.5262026.5191711877ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100الشيماء ناصر السعيد  محمود16528

6.517.514.519133.570.555.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100امال ياسر السيد محمد السيد عمر16529

35.5302029.519.519134.589.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100امنيه سعد عبد اللطيف عبد الخالق حسن16530

27.52719261719116.577ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اميره سامى حسين العدل16531

12.5261120.510.5980.566.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100اميره عبده ابو العنين عبده محمد عواض16532

141112479.55766.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100امينه عيد ابو العنين احمد مقلد16533

3329.52029.5191713189ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايمان احمد المتولى الشناوى16534

34.5292029.519.514132.567ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايمان السيد اسماعيل محمود خليفه16535

9.526.51627915.58845.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايمان جمال غازى احمد العوامى16536

32.529.5203019.517.5131.588.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايمان محمد عبده على حموده16537

34.52920301916.5132.588.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايمان وليد امين احمد شطا16538

34292029.518.51713178.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايه السيد المتولى المكاوى المتولى16539

5191124156054ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايه صالتة وجية عبد العزيز الشحات16540

30.52819.527.51619121.557.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ايه محمد فخرى محمد عبد الرحمن16541

3025.519.528.51919122.557.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100بسمله اكرم زاهر الدسوقى مقلد16542

3328.519.52919.519129.568ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100بسمله ايهاب السيد محمد ابو المعاطى16543

32.5292027.518.519127.558ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100بسمه الباز محمود الباز دالل16544

27.526.519.52818.51912057ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100بسنت طارق عبد الخالق الباز16545

23.5252028.516.519113.556.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100تسنيم احمد السعيد محمود على الصعيدى16546

31.5282028.5171512548ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100حنين عبد السالم احمد عبد السالم مقلد16547

19.527.51529121710346.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100خلود جمال السيد على النويهى16548

32271929181512557ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100خلود ماهر حلمى عبد اللطيف عيسى16549

3427202918.516.5128.555.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100خلود محمد محمد محمد البحيرى16550

يا محمودعلى على قاعود16551 2923.517.525.51518110.558ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100دال

2727.51226.514.517107.55.59ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100دنيا العربى السيد المتولى سالمه16552

302917281919.51235.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100دينا حمدى عبد الحميد الباز عبد المجيد16553

يا اشرف عبد العظيم عبد الحميد محمد16554 2527.517.526.51719.5113.578.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ران

يا الشربينى الشربينى عبده ابو العنين16555 29.526.517.52618.5181184.58ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ران

2326.516261717.5108.54.57ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رحاب حمدينه عبد الحميد محمد مشمش16556

27.529.51827.518.51812157.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رحمة رضا عبد الملك محمد يوسف16557
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35.52916292017129.55.510ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رحمة عاطف هالل حسانين المتولى16558

1321.59.52611178157ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رحمه احمد محمد محمد عبيد عبد الكريم16559

323014.52819.51812459ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رحمه خالد متولى امام الديب16560

30281728.516.5181205.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رحمه صبرى شعبان عوض الدموهى16561

33291828.52018128.55.510ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رحمه ياسر عبد الخالق علي السيد16562

30.528.517.526.517.517.5120.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100رنا صبرى صابرى محمد البهوتى16563

28.528.51624.516.516.51143.59ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100روال اشرف السيد مقلد16564

دا هشام العدل محمد المقرش16565 36.529.51829.519.51813338.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100روي

35.53019.529.52020134.5610ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ريم حسام عبد السالم يوسف على16566

32.52717.524.518.517.51205.510ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ريم محمد البالسى صالح ابراهيم16567

252814.526.516.516110.559.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100زبيده ايمن زاهر الدسوقى مقلد16568

34.5301829.518.518130.558.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100زينب السيد على السيد عصفور16569

2113.59.518.5715.569.559.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سارة خالد محمد عبد العظيم الديب16570

21.511.55157.51560.54.54ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سلمى صبرى صبرى عبد الحميد الغنيمى16571

32201627.51319.5108.558ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سلمى غنيم امين الرفاعى السيد غنيم16572

353018.53019.52013359ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سلمى مصطفى سعد احمد البسيونى16573

373015.529.515.520127.558ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سلمى نادر محمد حسانين16574

28.519.511.52413.5199758ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سلوى محمد محمد احمد16575

34.52913.53015.519122.55.58ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سما عادل مختار محمد الشربينى16576

21.520517.59.516.573.558.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100سمر الجميل خالد حامد الشربينى16577

32.52914.529.518.5201245.58.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شروق احمد على ابراهيم على16578

31.53015301720123.569ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شهد السيد السيد محمد محمد عبد الواحد16579

2723.51223.515.517.5101.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شهد رضا عبد الحكيم عطيه على16580

29.520.512.522.514.516.599.559ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شهد مجدى جمعه محمد مصطفى النجار16581

19.5225.523.511.518.5825.56.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شهد وليد السيد فوزى محمود16582

343018.53018.52013168ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100شيماء ابراهيم محمود العدل المتولى16583

000000000ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100صفاء فاروق محمد محمد رمضان16584

302816.529.516.520120.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ضحى السيد صبرى عثمان محمد16585

13.515.55.52111.510672.56.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100غرام عبده عبده الباز عوض16586

19.5155209.58.5694.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100فيفى ابو العطا ابو العطا محمد البسيونى16587

35.53018.53019201335.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100كامليا المحمدى عبد الحميد محمد حسن16588

3630193018.520133.569ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100كنوز عاطف عبد الحليل محمد مناع16589

32.53015.5301619.51245.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100لمياء مصطفى ابراهيم عبد الحميد الشباسى16590

3626.517.52818.516.5126.54.57ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ليلى عماد عبد الرازق عبد هللا16591

000000000ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ماهيتاب خالد ابراهيم السيد شعبان16592

25.52716.51714.517.5100.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مروه ايمن عبد الرازق احمد عبد المنعم16593

3630172818.518129.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم اكرم حسن حسين ابراهيم16594

34.5301726.517.517.5125.558.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم الجميل السيد محمد عبد الواحد16595

36.52917.527.51917.5129.558.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم المتولى ابو زيد الشربينى16596

332817.5271917.5124.54.59ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم حمدان احمد محمد البهوتى16597

1612.512.5171210.57086.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم رضا محمود محمود حسين16598

32.528.51827.517.5141244.58ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم عماد محمد محمد رمضان16599

2319.511.519.5101283.53.56ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم محروس نصر الدين محمد رجب البهوتى16600

30251825.514.51511348ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مريم منصور الشبراوى على صبح16601

2524.517.525.511.516.510436.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ملك جمال يوسف محمد يوسف16602

212315.5189.514.5874.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100منار حسين الغريب توفيق عمر16603

2519.512201113.587.547ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100منار رضا محمود المرسى16604

3328.519.522.516.51712038ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100منة هللا عصام السيد محمد حسن مغربى16605
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31.527.517.521.5147.511246.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100منى عبد المنعم السيد عبد المنعم قاسم16606

393019.52819.5201364.510ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100منى محى االمير مخيمر16607

1414.512.510.57.511.5594.58ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مى خالد حلمى حسنين المتولى16608

3225.517.523.51317111.549.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100مياده عبده السيد المتولى16609

343019261717.51264.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ميرنا حمدى محمود حامد مخيمر16610

36301925.51718.5127.569ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ميرنا عبد العزيز محمد محمد عبد العزيز16611

38.5302029.51919.51376.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ميرنا محمد المغاورى محمد يوسف16612

3022.520231615.5111.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نادية ناصر السعيد السيد البسيزنى16613

36302029.518.5201345.58ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نبيله محمود شبانه محمود16614

36302029.518.519.51345.58.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ندى الحسينى عبد الهادى الحسينى16615

3730203019191366.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ندى سالمه مصطفى السعيد ابراهيم عمر16616

382920302019.513749.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نرمين صبرى عز الرجال على طه16617

38.53020302020138.55.510ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نريمان ابراهيم محمد الدسوقى طمان16618

382920292019.513649.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نور محمد عبد العزيز احمد البسيوني16619

332619.5241918.5121.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نورهان حاتم عبد النبى عبد الرازق حسن16620

38.5302029.519.518137.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نورهان حمدى اسماعيل محمد ابراهيم الزامل16621

21.516.511.523101582.56.58ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نورهان معوض معوض عبد اللطيف الرفاعى16622

35292027.51920130.56.59ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100نيره عصام طه محمود الشربينى16623

3220.51325.517.519.5108.549ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100هاجر اشرف معوض ابراهيم الشناوى16624

27.524.517261516.51103.58ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100هاجر محمد احمد مجاهد طمان16625

14.523.517239.513.587.55.57ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100هبه سامح عبد الهادى فوزى محمود حسين16626

21.5231724.515.518.5101.55.57ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100هدى محمود السيد السيد عوض16627

32262028.514.5191214.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100هدير اسعد فتحي عوض حسن16628

32.52519.52816.519121.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100هند محمد على محمد الزامل16629

38302029.52020137.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100والء محمد العدل حامد محمد قاعود16630

1717920.58.5147217.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100يارا عثمان على على العدل16631

2619.516.5251618.51033.57ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ياسمين تامر عبد السالم  عصفور16632

25.52820241618.5113.54.57ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ياسمين حسن عبد الحميد حجاج16633

715.571871654.544ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ياسمين حمادة رمضان بركات16634

35.53020291820132.549.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ياسمين هاشم الرفاعى الرفاعى السقا16635

162317.525.58189047.5ادارة شرق المنصورة  002م.منية محلة الدمنه ع   0100ياسمينا احمد محمد المرسى16636

36.530203019.518.513669.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ابراهيم فيصل فتحى السيد  العباسى16637

34292028.519.5201315.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد احمد خليل ابراهيم حسين16638

3325192812.519.5117.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد اسامه السيد احمد ابراهيم16639

3326.51929818.5115.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد رزق محمد رزق مطاوع16640

33242028.512.518.51184.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد عامر عبد الفتاح الشحات عبد الحميد16641

3525.519.529.58.519.511849ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد عبد الستار فاروق عبد الستار خضر16642

35.525.5202812.518.5121.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد عبد الحميد عبد الشكور عبد الحميد احمد16643

35.530203018.518.51344.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد عبد الخالق محمد عبد الخالق جعفر16644

3328202915.518.5125.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد عبد الفضيل ابوريا قنديل يوسف16645

ه عطيه بدوى16646 32.52719.527.511.51811849.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد عطيه عبد االل

ش على16647 25.521.51526.56.514.5954.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد على على دروي

202213.527.53.518.586.54.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد فرج محمد عبد الهادى شريفه16648

37.525.520261215.512169ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد المى شوقى المتولى حسن16649

34282029.511.519.51236.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد محمد احمد السعيد عجوه16650

3626.517.52818181266.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد محمد المحمدى عبد الهادى سالمه16651

3425182918.518124.579.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد محمد رفعت محمدعلى السيد16652

35.528.518.529.515191276.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد محمد رمضان عبد الشافى اسماعيل16653
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30241527.5719103.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد محمد شحاته محمد المتولى هزع16654

34.52517.528.51919124.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد موسى انور ابراهيم موسى16655

33.5261827.5191812449.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد ناصر السيد الحسينى المرسى16656

2411.510.521.51218.579.538ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احمد وائل فرج عبدربه احمد16657

28.51716.5291319.51044.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ادهم احمد زكريا الشربينى احمد16658

ا16659 2115.59.523816.5773.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسالم احمد عبد العاطى على ري

282114251318.51013.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسالم اسامه جالل صالح حافظ16660

28.525172913.51811349.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسالم السيد رمضان السيد محمد زلطه16661

32.52917.52916.519124.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسالم تامر محمد عبد الفضيل ابو السعود16662

3425.517.529.51318.5119.53.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسالم محمد شحاته عبد الخالق جعفر16663

382919.5292018.5135.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اشرف رضا محمد عبد الخالق جعفر16664

19.51117.5251318.586310ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اشرف هشام متولى متولى حسن16665

016900160.51.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101السعيد جمال السعيد خالد الماوردى16666

16.518720.5418663.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101السعيد رسل السعيد محمد مصطفى16667

25.517.512.5226.5198439ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101السيد احمد احمد عبدربه الكومى16668

26.517.510.526.59.515.590.539.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101امير عبد الرحمن محمد محمد البيومى ابو زيد16669

37.526.51828.514.5191253.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101انس السيد عبد المجيد عبد الرحيم الرفاعى16670

37.52717.528.51618.5126.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101انس محمد جمال محمد ابراهيم الباز16671

26.51815.525.51019.595.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101جمال خالد جمال على ابو العز16672

3724.517.5281518.51223.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حافظ جمال حافظ صالح حافظ16673

342416.526.513.519.5114.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حسام الدين نجاح عبد المعز ابو السعد الجندى16674

36.527182917.518.51283.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حسانين حماده مصطفى عطا حسانين16675

34.518.516.528.51618.5114410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حسين محمد حسين عبد الحميد الشحات سعيد16676

29.521.517.5261418.5108.578.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حماده محمد محمدعبد الحميد الشحات16677

2817.51628.512.516.5102.53.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101خالد اشرف احمد عبده ابراهيم زهران16678

362919.52919.5201336.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101خالد وليد شعبان عبد الفتاح جعفر16679

33.517.515.5271317106.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ربيع طارق عبد الملك وهب السيد16680

38.529.518.528.519.519134.579.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101رزق محمد رزق المتولى الشربينى16681

35.526.517.52816.519.51244.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101رمضان سمير نجاح الشحات منصور16682

312317.528.517.518117.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101زياد السيد قاسم عبد العاطى يسن16683

2220.514281319.597.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101زياد ايمن حامد احمد هزع16684

30.52217261618111.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101زياد عبد الرجمن احمد ابراهيم عطيه16685

32.522.516.528.516.518116.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101زياد نجاح عبد هللا محمد على اسماعيل16686

3324.516.522.515.51811249.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ضياء صبرى ابو الجواد عبدربه16687

2514.51528.514.518.597.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101طارق مصطفى ابراهيم السيد احمد16688

30.512.5182715171035.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عادل وجدى عبد العزيز عيد على16689

2411.5142312.5178539.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عاطف زغلول محمد فرحات شحاته16690

3212.515.523.5151798.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا نشات عبد الحليم عبد العزيز عمار16691

341816221417.51046.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا وحيد مجد موسي16692

28.517182914.5171076.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن الحسين عبد الرحمن محمد ابو الريش16693

23.51715.523916.5884.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن قاسم الشحات سعيد16694

3417.518.52615.518111.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن محمد عبد الهادى محمد السيد عجوه16695

25.521.51725.515.5191054.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن محمد عرفه عطا حسانين16696

ه عطيه بدوى16697 3224.5172915.5181184.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن ممدوح عبد االل

21.514.514.525.512.515.588.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن هانى مسعد على العشماوى16698

28.525.516.527.51718.511539.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن هشام محمد عبد اللطيف محسوب16699

37.5301929.519.518.5135.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الرحمن ياسر فتحى احمد السيد16700

3625.51729.518.519126.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا ابراهيم الغريب ابراهيم المتولى16701
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3523162716.519.5117.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا ابراهيم رجب شحتو القطورى16702

3220.515251619108.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا السعيد سعد محمدموسى االلفى16703

33.515.51427.51413104.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا سعد عبد الشكور عبد العزيز عمار16704

3317192511.516105.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا على سيد احمد16705

3225192813.519117.538.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا محمد شحاته عبد الرازق على16706

2521.517.523.514.519.510248.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد هللا محمد محمد المرسى خيال16707

33.52819.5291718.512749.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد المقصود عبد الظاهر عبد المقصود جبر يسن16708

3425.514.523.514.512.51123.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عبد الوهاب االمير عبد الوهاب عبد العزيزابو المعاطى16709

28.5211829.5101910749.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عصام السيد السيد الحسانين الديسطى16710

363020302019.513649.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عصام ايمن عطيه عبد هللا عمار16711

2927.519251919.5119.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عصام حسن صادق حسن الشحات16712

34.528.520281919130410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101على شحتة احمد حسن موسى16713

30.525.51927.51919121.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عماد محمد فوزى خالد ابو السعود16714

3630202919.519134.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عمر ربيع اسماعيل محسوب الحسينى16715

3321.519.527.512.517.51142.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عمر عباس حسين يحيى عباس حسين16716

312516.52810.51611149.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عمر عالء الدين عزت احمد حامد16717

20.52512276.516.59149.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عمر محمد محمد فوزى ابو الهدى عامر16718

34.52816291717124.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عمرو خالد محمود السعيد ابو السعود16719

35.52115.52711.517110.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عمرو عالء عطيه مختار عبد الحميد16720

25261628.51416109.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101عمرو محمد جمال عبد القادر يسن16721

27.5181427.513.512100.539ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فارس محمود حسين محمد16722

22.57.5916.511.517.5672.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فارس مصطفى محمد عبد الحكيم16723

38271828.514.519.51263.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فارس وليد محمد محمد عبد هللا16724

211510237.512.576.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فايز فوزى فوزى عبد البارى عبد السالم16725

282013.528.513.516.5103.52.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فتحى حماده رمضان عبد الحليم محمد القطاوى16726

16151011.510.515.56338.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فتحى محمود على محسوب عبد الحميد16727

3521.51625.51316.51113.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101كريم عبد العزيز محمد ابراهيم محمد مصطفى16728

35.518.517271117.51093.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101كمال عبد الجيد عبد المولى المتولى ابو السعود16729

182116.5281517.598.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مؤمن حاتم عبد الرازق المتولى عبده زلطه16730

3524182614.519117.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد ابو االنوار عبد المطلب ابو االنوار حسن16731

35.527.5182917.519127.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد احمد احمد عطيه عزالرجال16732

34.5261528.5131511749ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد احمد رجب شحته القطورى16733

331914.527.51417108410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد احمد عبد الوهاب محمود محمد يسن16734

3117.51527.51317.51043.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد امجد محمود عثمان ابراهيم16735

33.519.5152811.516107.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد تامر محمد حسن ابو السعود16736

32.521.519.526.513.519.5113.539.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد جبر جبر عبد الخالق القطاوى16737

37.526.52029.52020133.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد جمال محمد اسماعيل على داود16738

36.528.52029.52019.5134.53.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد حماده محمد العشماوى موسى16739

3627.52028.519.519.5131.53.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد سمير عطيه محسوب الحسينى16740

25192023.5111598.587.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد صالح اسماعيل على الخولى16741

34.5201826.51619.51153.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد طارق رضا محمد ابو الفرح حجازى16742

34.512.513.526.5111998210ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد عادل صابر عبد الهادى الفقى16743

36111425.51215.598.539.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد عز رمضان السيد محمد زلطه16744

35251828.517.518.51243.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد فريد على عبد الغنى حسن16745

362319291919.51263.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد قطب السيد عبد المولى16746

23.5181822.511149339.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد محمود عبد الرؤف حافظ المكاوى16747

35.524.51928.51719.5124.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد محمود عبد المولى محمود محمد ياسين16748

3528192918.519.5129.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد ممدوح عبد الرازق احمد النجار16749
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3524.519291919.5126.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد ناجى محمد حسن طه16750

26221426.51318101.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمد ياسر يوسف عبد السميع الجندى16751

2914.517.52811.518.5100.53.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود ابراهيم الشحات القناوى16752

362319.527.517.518.5123.52.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود اشرف جاد الحق حافظ تحفه16753

342219.5291618.5120.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود جمال غازى ابراهيم حسين16754

33.526.519.528.517.513.5125.53.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود حماده محمد عبد العزيز ابو السعود16755

27.5181926.515.515.5106.536.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود ربيع احمد عبدربه حسين العسال16756

373020292019.5136510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود رجب المتولى محمد المتولى16757

2725.519.524.513.514.51106.58ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود رضا نبيل المهدى المهدى ابو النجا16758

28.525.51927.51516.5115.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101محمود شريف عبد الفتاح محمود يوسف16759

28.525.519.52513.519.511256ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مصطفى ابراهيم الشحات البرعى محمد16760

3126.5203018.517.5126410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مصطفى حازم محمود عبده حطب16761

27.52019.5251815.511049.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مصطفى صالح حسن مصطفى جعفر16762

30.523.52029.517.518.51216.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مصطفى صالح احمد محمد ابراهيم16763

32.5282029.51519.51256.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مصطفى مسعد عبد الحى محمد عامر16764

2822202714.518111.558ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مهند عماد محمد ابراهيم موسى طه16765

20.52520271518107.569ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مهند ياسر محمد كمال عبد الحميد على حسن16766

34.528.52029.517.518.51306.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هادى احمد عبد السميع عبد العزيز عامر16767

811.517.521.513.515.5726.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101وائل محمد محمود عبد الغنى16768

39282029.52019.5136.56.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101يوسف حاتم عبد الرازق المتولى عبده زلطه16769

38.530202919.519.51376.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101يوسف صبح محمد الشحات حسن16770

1111627.58.514.56437ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101يوسف عمرو جمال عبد هللا عبد الباسط16771

353019.5281919.5131.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101يوسف محمد زهرى حسن16772

2425.51829.519.518.5116.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101يوسف محمود عبد العال احمد عبد اللطيف16773

31.5271829.518.518.5124.56.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101يوسف مدحت فاضل عبده المهدى16774

3729202918.519.5133.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101يوسف منصور محمد طه القطاوى16775

34.527.516281618.5122410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101احالم رجب رمضان السيد محمد زلطه16776

3321.5172815.51811549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسراء طارق فريد ذكى موسى16777

35272029.51920130.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسماء امجد شكرى فوزى محمد16778

38.52920302019.5137.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسماء ايهاب عبد المحسن محسوب النجار16779

31189.5291017.597.54.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسماء ثروت فوزى محمد يوسف16780

37.53020302019.5137.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسماء شكرى العباسى عبد الشكور السيد16781

383020302020138710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسماء عبد الغني سعد احمد عبد الغني16782

352918.529.51919131510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اسماء منصف لطفى محى الدين16783

37.5302027.51919134510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اشواق عبد التواب رزق عبد التواب احمد16784

36.5302029.519.519135.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101افنان طارق عبد السميع عبد العزيز ابو المعاطى16785

37.529203019.515136710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101االء اشرف الغريب ابراهيم النمكى16786

16.519.514.5271217.589.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101الروميصاء طارق محمد محمود هراس16787

39.53020302018.5139.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101الزهراء خالد ابو الجود محمد عبد المجيد النمكى16788

39.53020302019.5139.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101امال اشرف محمد عبد الخالق جعفر16789

3629202916171305.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101امال رضا ربيع عابدين محمد النجار16790

39.53020302019.5139.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101امانى عبد المحسن محمد بدير محمد16791

38.528.520301918.51365.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101امل اشرف بالل الجزار16792

38.528.520301819.513559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101امنيه احمد عبد الظاهر عثمان احمد16793

37302029.519.51813669.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اميرة ناجح فتحى شريف16794

36.53020301920135.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101اية احمد مصباح محمد االلفي16795

393020302019.513959.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان احمد خليل ابراهيم حسين16796

38302029.52019.5137.53.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان احمد مصطفى احمد على عامر16797
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34.52717301718125.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان ايمن محمد محسوب العباسى16798

36.52819.529.519.519.513349.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان بهجت ابراهيم عثمان ابراهيم16799

37.5282029.52019.513549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان عوض محمد عوض الدسوقي16800

39301929.51920136.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان محمد عبد الكريم صابر16801

32.5211626.51319.510949ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان محمد وهبه احمد على العدل16802

352517.52915.517.512259.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان محمود محمود حسن بدوى16803

38.5301929.52020137610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان ناجى السيد عبد العزيز محمد ابو السعود16804

372619.5281619.5126.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايمان هانى الشحات شحتو القطورى16805

372618.5301719.5128.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايه احمد مرجان احمد ابراهيم16806

37.52018.528.513.519.5118410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايه الحسينى فرج الحسينى ابراهيم16807

36.5221929.51619.5123510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايه تامر مسعد عبد الرزاق عبد اللطيف16808

38302029202013769.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايه ربيع توفيق الحسينى شريفه16809

37.52820301719.5132.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايه عطيه غازى ابراهيم حسين16810

342820281519.512539.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ايه محمد لطفى عبد المقصود سليمان16811

3312.51723.56.519.592.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسمة محمود محمد خليل محمد16812

33.512.5182310.51597.558.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسملة ابو عويضة السيد احمدمحمد16813

372919.52917.519.513259.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسملة وائل احمد رمضان احمد16814

201615.525813.584.578ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسمله السيد رزق حسن توحيد16815

32.52119.527816108510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسمله سامح فتحى عثمان المعصراوى16816

35.52419291819.5125.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسمله صبرى محمد عبد الخالق اليمانى16817

36.52919291717.5130.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسمله عالء بكر رمضان على16818

36.528202919.519.5133510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسنت بالل محمد عبدربه احمد16819

38.530192918.520135510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101بسنت عمرو ابراهيم السعيد النجار16820

38302028.517.520134510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101تسنيم ايهاب فرج الشبراوي علي خضر16821

32.5251928.5152012059ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101جالله جبر ابراهيم جبر ابراهيم على16822

36.518.519259.519.5108.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101جنى عبد هللا محمد محمد بدر16823

38.52920291920135.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حسنه حماده عبد الوهاب عبد العزيز16824

36292028.515.519.512959ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حفصه فيصل احمد زين العابدين16825

ا16826 34.52920291919.5131.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حنان محمد نجيب محمد على ري

362518281619.512359ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حنين على يحيى على ابراهيم16827

30.519.52028.51519.5113.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حنين عمرو جمال عبد هللا عبد الباسط16828

3519.5192712.516.511347.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101حنين وائل محمد محمد زلطه16829

36.5292027.518.517131.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101خلود حسام احمد السعيد خيال16830

33.53020271820128.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101خلود محمد السيد الحسيني المرسي16831

38292029.51919.5135.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101دعاء عادل فرج عوض الدسوقى16832

332018.527.51117.511069.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101دنيا رائد رجب عبد الواحد16833

352518.527.510.517.5116.569ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101دنيا شعبان عبد هللا السيد منصور16834

32.51618.52911.517107.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101دنيا عاطف عبد الحكم محمد فرج16835

يا رضا احمد احمد امبابى16836 30.519.518.52710.513.510669.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ران

33.530202816.516128410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101رحمة عماد محمد عبد الفتاح يوسف16837

34.53019.527.51918130.548ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101رحمه رمضان عبد الصبور عبد العال سليمان16838

34.53019.528.51820130.549ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ريهام حاتم مرسى جمعة حسن16839

332817.52816.51712348ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101زينب سعيد مصطفى ابراهيم البوالقى16840

3526.518271419120.567.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101زينب على ماهر محمد على الكردى16841

382719291518.5128410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101زينب عوض محمد معوض عوض حجازى16842

33.5292029.51619.512859ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101سارة ايمن عبد الفتاح الحسينى النجار16843

3528.519.530161912969ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101سحر عماد محمد موسى ابو العز16844

3525.519291519.5123.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101سلمى رضا المنجى محمد الباز16845
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35.527.5202715.515.5125.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101سما اسامة السيد محمد مصطفى16846

28.5261626.517.514.5114.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101سماح اشرف السيد احمد ابو زيد16847

362919.5301917.5133.559.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101سماح حماده مرزوق على مسعد الغنام16848

38302030202013869.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101سمر حماد عبد الظاهر على الشرقاوى16849

30.52720271519119.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شرين عبدربه فوده عبدربه16850

33.520.51728.516.518116510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شهد احمد فؤاد عبد الحميد ابراهيم16851

34231929.51817.5123.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شهد اسماعيل احمد اسماعيل الحسينى16852

ه المتولى النجار16853 3727.517.528.51719.5127.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شهد حماد عبد االل

36.52618.527.51819.5126.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شهد شريف عبد الرحمن هاشم محمد16854

34.522.519291720122410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شهد عادل محمد فؤاد بهى الدين16855

34.522.419291718121.9410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شهد محمود احمد احمد عبد الغنى16856

36.51616.527.517.520114510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شهد محمود محمد الشحات محمد16857

3825.519.529.51820130.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101شوق مصطفى رضا احمد مصطفى16858

37152028.51718117.54.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101صباح محمد عبد المعبود السيد حسن16859

379.5192816.518110410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101صبرنا عبد الفتاح محمد ابراهيم الشهاوى16860

36.513.519291717115510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101صبرين طارق عبد العليم عبد التواب احمد16861

371016.52713.51910449.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101صفاء محمد عبد الشكور عبد الحميداحمد16862

31.5502811.517.5764.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ضحى ايمن سعد عبد الشكور16863

36292028.519.5201338.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101غاده رضا عطيه صابر المتولى16864

3915.51828.51620117510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101غاده فادى عبده عبد السالم يوسف16865

36242027.51719.5124.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فاطمة شريف على محمود ابراهيم16866

3617.520261918118.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فاطمة عبد الحليم عبد هللا عبد الحليم محمد القطاوى16867

3830203018.520136.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فاطمة محمد عطيه عبد العظيم ابو السعود16868

3830203018.520136.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فاطمه الزهراء ابراهيم ابراهيم الكردى16869

35.5162029.52018121610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فاطمه محمد عبد العزيز حسين ابراهيم16870

37252029.52018131.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فاطمه هانى شحاته محمد السيد16871

34.521.5202819.518123.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فايزة احمد محمد السيد عامر16872

ا16873 35.524.52029191812869.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فتحيه شريف رجب ابراهيم على ري

27.5517278.51985510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101فكرات ممدوح سعد عبد العزيز عمار16874

33.55.515.5271016.591.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ليلى على عبد الصبور على العشماوى16875

37272029.51918132.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ماريا وائل معروف بركات المتولى16876

28.529.5182718.520121.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مايسة اشرف عبد الحكيم عبد السالم شحتو16877

37292029.519.52013569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مرفت احمد المرسى جبر ابراهيم ياسين16878

37.53020292020136.549.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مروه هشام سعد محمد موسى االلفى16879

317.517.522.5216.580.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم اسماعيل الشحات رزق مطاوع16880

383020302014.513849.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم رضا محمد محمد طه16881

37.52720271917130.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم عبد الحميد عبد الرازق عبد الحميد النجار16882

362719.52618.52012769ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم محمد ابراهيم محمد العدوى16883

36.53020302020136.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم محمد السيد ابراهيم موسى طه16884

3629202917.519131.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم محمد صالح محمود محمد حسن16885

37.5302029.51820135610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم محمد فرج عبدربه احمد البوالقى16886

38.5292029.519.520136.5410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم محمود محمود يوسف جمعه16887

36.52920291918133.55.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم نبيل نبيل حسان عمار16888

34.528.52029.517.517130410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم هشام عبد الرحمن جاد حافظ16889

3628.520251620125.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مريم وليد سعد السيد يونس16890

2617.510.5275.51886.546ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ملك حسن انور حسن على هزع16891

3828.5202918.517134410ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ملك عبد الملك عبد الملك السيد وهب16892

3629202817171304.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ملك نبيل السيد عبده المرسى16893
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39.5302027.519.518136.559ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منار ياسر منصور اسماعيل عامر16894

3830192816.519131.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منةهللا عبد الحميد مصطفي عبد الحميد يسن16895

36.53020301819.5134.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منه هللا جبر تقى جبر شريفه16896

3826.51929.51818131610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منه هللا عبد العزيز عبد العاطى محمد عجوه16897

36.52016291520116.5510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منه هللا على السيد على السيد يسن16898

3521192715201176.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منه هللا محمد عبد العزيز السعيد خيال16899

35.520.5203014.519.5120.5710ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منه عادل احمد فرغلى عبد الحليم16900

31712.526.5615.5835.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منى سمير احمد محمود على16901

32.52620271518120.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منى محمد زكريا المتولى السيد16902

34.513.51620.513.5179869.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101منيرة المتولى عبد المجيد المتولى عماشه16903

3827.519.530191513469.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مى السيد اسماعيل المنجى محمد الباز16904

3821.519291518122.5810ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مى شكرى عبد الحميد الدسوقى خيال16905

3825202918.519130.568.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101مى عبد الحميد عبد الرازق عبد الحميدالنجار16906

38302030201913869.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نادية اسماعيل محمد سالمة شريف16907

38.53020302019.5138.5610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نادين اسماعيل محمد سالمة شريف16908

36.511.518.53013.518.511089ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نجوى شعبان عبد هللا السيدمنصور16909

3412.51329.51518.510489ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ندى رضا عرفات موسى عمار16910

3714193016.518.5116.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ندى محمد رمضان مهران16911

3724183018.518127.57.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ندى ناصر عبد العزيز محمد عبد الرازق16912

38.529.5203018.518.5136.56.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ندى هاني فتحي عبد العظيم عبد السالم16913

39.529.5203017.518136.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101ندي وهيب جبر محمد الجندي16914

28.514.51621.51116.591.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نرمين عبد الغفار زين العابدين محمد محمد16915

38.51819291417118.57.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نشوى محمد يحيى محمد شطا16916

32.524.51930181912469.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نها هيثم محمد المتولى حسن16917

33.526.519.5301918.5128.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نور ياسر محمد ربيع الدسوقى حسانين16918

3320.51826.517.518115.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نوران عبد العزيز على حسن داود16919

3829.5193018.5181356.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نورهان حاتم عبد الرازق المتولى عبده زلطه16920

3429.519.529.51918131.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101نورهان عادل عبد الواحد حجازى الجزار16921

36.528.51927.51918130.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هاجر عادل ربيع المتولى عبده زلطه16922

3326.518.52918.519.5125.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هاجر عبد التواب رزق عبد التواب16923

3612.518261318.5105.589ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هاجر محمد مرزوق عبد الحميد عبد الفتاح16924

3927.519.529.518.518.513469.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هاجر محمود المرسى عبد الكريم الجندى16925

32617.529.515.517100.569ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هدى عاطف على اسماعيل ابو شامه16926

36.5221729.516.519121.589.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هدير عادل شوقى رجب على عامر16927

39.530203019.51613969.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هدير محمد حسين عبد الاله على16928

39.530202919.518.5138610ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101همسه شرف محمد ابراهيم عوضين16929

3830193018181356.59ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هنا السيد مرزوق على الغنام16930

3930203020191396.510ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101هند محروس عادل محمود السعيد16931

3217.514.52912.518105.569.5ادارة شرق المنصورة  002حسين حماد ع بالخيارية  0101والء عالء على منصور16932

3328.518.529.51819127.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ابراهيم احمد ابراهيم احمد على16933

3023202615.514.5114.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ابراهيم السيد ابراهيم مطاوع حامد16934

31.5302028.517.518127.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ابراهيم سعد ابراهيم ابراهيم محمد16935

2325192916181125.58.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ابراهيم محمود ياقوت الشرقاوى16936

37.529202918.518.513488.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ابراهيم ناجى عبد البديع عبد الخالق16937

30231522.51215102.547ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ابراهيم وائل ابراهيم عوضين16938

212219.5261313101.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد اشرف محمد بكر عبد النبى16939

352719291716.51277.56.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد اشرف محمد محمد طرباى16940

34.52319.529161712289ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد السيد ابراهيم مطاوع حامد16941
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332918.529.517.514127.588ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد توفيق احمد توفيق عبد العظيم16942

34.528.520281719.512868ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد حسام سمير فهمى16943

35.52919.527.51819.5129.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد رأفت محمد نصر موسى16944

383020302019.513889ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد رمضان رزق البدراوى16945

3830193018.518.5135.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد صبرى فاضل خليل حسن16946

2128.519.52812.519109.576.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد طارق السيد الديسطى16947

27.5301929.5161612279ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد طارق محمد عبد اللطيف16948

3429203016.518.5129.569ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد عابد يوسف محمد منصور16949

382318.5301719126.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد عادل محمد محمد فرج16950

37.52919301718.5132.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد عاصم على محمد رضوان16951

39.5301927.51519.513189.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد عبده عبد الواحد ابراهيم16952

31.523.51827.516.51911769ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد على على الحسنين عمر16953

13.561414.51011.55854.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد محمد ابراهيم ابراهيم محمد16954

3329.51928.51714.512756.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد محمد ابراهيم عبد العزيز16955

37.528.519291719.513179ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد محمد صبح ابو السعد16956

36.529202918.51813369.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد محمد فايز محمد عمر16957

3325.517.528.51810.5122.559ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد وليد عبد المعبود احمد محمد16958

3626.51929.5181312968.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102احمد وليد فتحى محمد16959

23.520.51423.5131394.568ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ادهم السيد محمد القناوى حسنين16960

28.52718271719.5117.548.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ادهم ايمن سيد خليل16961

18.528162816.51510777ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ادهم وائل هاشم السعيد العشرى16962

2623.51829.5171611479.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اسر عبد الحميد عبد الحميد السيد خلف هللا16963

2617142812.511.597.579ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اسالم حامد حامد سالم عمر16964

30241729161411678.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اسالم سعد عباس محمد جمعه16965

29.5211527.51715110510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اسالم عادل شمس الدين ابراهيم محمد16966

25.525.513.524.512.518101.558ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اشرف رضا عوض شحاته ابراهيم16967

38.528.518.5281819.5131.5810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102السيد محمد السيد السعيد الصاوى16968

37.5291828.519.519.5132.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102السيد هانى صابر عمر عمر16969

32.522.514.528.51616.511488ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102الغندور محمد الغندور السعيد16970

36.528.519291619.5129810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102المتولى ابراهيم المتولى ابراهيم المتولي16971

39.530192815.51913289.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايهاب جالل ابراهيم ابراهيم محمد16972

35.5302028.514.519.5128.5810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102باسم محمد رشاد محمد حجازى16973

27.5211728.51512.510989ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102جمال عاطف حسن ابو المعاطى16974

31.522.51529.51419.5112.557.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102جمعه ناجى جمعه محمد الالوندى16975

35.5221828.516.518.5120.588.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حازم احمد احمد محمد شعبان16976

282414.527.512.516.5106.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حسام فايق السيد محمد عيد16977

28.5281929.5181712399.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حسن محمد حسن على مصطفى16978

30.522.5182917.515.5117.588ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حسنى محمد حسنى عبد العظيم16979

23.52820291713.5117.579ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حمدى احمد يسن الرفاعى مدكور16980

34101826.51718.5105.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102خالد يوسف عبيد المتولى16981

37.529.52029.518.519.513588ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102رزق طاهر المهدى محمد المهدى16982

212019.52214.5139779ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102رضا عبد الهادى عبد الهادى عوض حموده16983

3829.520302019137.579.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102زياد وجدى محمد مصطفى16984

25.520192915.51410956ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102سيف سامح الباز زيدان16985

30.52617.52818.515120.578.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عادل خالد عادل صالح ابراهيم16986

30.528192917.51312457ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عبد الرحمن محمد احمد احمد عبد المجيد16987

18.526.517.5291516.5106.588ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عبد هللا محمد اسعد عبد الرازق16988

2826.5142916.51611468ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عبد هللا ممدوح عبد اللـة الدسوقى عبد الفتاح16989

Page 354



Term1

3828.520302017136.578.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عزت مجدى عبد اللطيف عبد ربه16990

38.529.52029.52018137.558.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عصام ياسر فخرى ابراهيم16991

39.528.52030191913768ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عمر السعيد زهران عبد الرحمن16992

3226.51928.51718.512366ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عمر طارق مصطفى محمد عمر16993

23.523.5172917.518110.578ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فارس احمد حلمى جمعه الشهاوي16994

2322.518.52715.514106.559.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فارس ضياء الدين جابر محمد اسماعيل داود16995

27.515.517.5291418103.587ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فارس مجدى عوض صبرى16996

3320.517.529.51518115.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فارس محمد احمد السيد المرسي16997

35282029.51918.5131.569.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فرج جمعه عيد محمد سليمان16998

372919281718.5130710ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102كريم احمد جميل احمد ابراهيم16999

26.52119261416.5106.579.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102كريم هيثم سالمه فوزى17000

29.521.51229.513.518.51066.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ماجد مجدى محمد ابراهيم رزق17001

32.52517.5281417.5117810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مازن ايهاب احمد محمد الدسوقى17002

2628.515.528.516.51811579.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مالك ماجد الدسوقى محمود الدسوقى17003

36.52617.5281818.51267.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مجدى على عبده يوسف يوسف17004

13196.51161055.545.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محسن محمد عبد الفتاح حسين الزهيرى17005

13.514.56271016.57157ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد ابراهيم ياقوت الشرقاوى17006

38.5251927.51818.512889ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد احمد محمود محمد ابراهيم17007

35.526.519.5301819129.549ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد اسماعيل عطيه سالمه عوض17008

3526.517.5281617.512389.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد اشرف الديسطى عبد الرازق17009

26.52216.524.51318.5102.54.56ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد اشرف عبد الرحمن فهيم17010

34211525161811158.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد اشرف محمد صديق17011

3125.516.52918191205.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد السيد سالمان عمر سليمان17012

3628.516.529.51918.5129.579ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد امجد احمد على ابراهيم17013

3017.514221418.597.556.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد تامر محمود عبد الفتاح17014

34.529182816.518.512658ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد حماده محمد عبد الحميد الصاوى17015

3428.519.529.51718.5128.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد رضا محمود بيومى على17016

30.52818.5291515.51215.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد سعد مراد سعد السيد17017

36.527.518.529.51817.51307.57.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد شريف احمد محمد الدروتيني17018

38.5291929.51715.513348.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد ضياء الدين رمضان السيد17019

3425182914.514120.547ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد طارق عثمان جمعه طه17020

35.52616.52817.519123.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد طه السيد فراج عبد العاطى شادى17021

20.525162713.5141027.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد عصام الدين محمد محمد17022

2724.5172817.51711448ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد قطب محمد حامد على17023

3527.515.528161812279ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد مجدى صبح ابو السعد البسيوني17024

36.52917.529.51816130.588.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد مجدى محمد ابراهيم17025

38.52918.529.51718.5132.577.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد محمد السيد عبد العزيز17026

2523.511.52413.51797.556.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد معروف عبد المنعم معروف17027

3929.5203017.518.513678ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمد نصر عبده عبد المقصود حسانين17028

37.53020301819.5135.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمود السيد محمود عبد الكريم17029

3829.5203018.517.51368.57.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمود صالح حسن صالح ابراهيم17030

34.52316291718119.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمود عبد هللا محمود عبد هللا17031

12231123.5161285.576.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمود محمد احمد محمود17032

31.5281727.51714.512188.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمود محمد حسب النبى عماره البسيوني17033

35.528.5152918181267.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102محمود محمد محمود محمد المهدي17034

32.528.516.528.51618.512288ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مصطفى جمعه جمعه يوسف الدسوقى17035

36.52614.528181612387.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مصطفى عالء مصطفى حسين السيد17036

34.528.51628.51718.5124.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مصطفى محمد مصطفى السيد17037
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34.52919.529.51817.5130.578ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102معاذ معمر القذافى السيد العيسوى17038

16.5261423.510.514.590.52.58ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ناجى وليد ناجى حسن محمد حسن17039

23.5251327.513161027.58ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102هاشم سعد الدمرداش بركات17040

362616291619.512387.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102وليد جمال عبد العزيز ابو الفتوح17041

352617291614.512378ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102يوسف السيد محمد محمد حسن17042

37.53016.528.517.517.51307.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102يوسف شريف رمضان سعد محمد مطاوع17043

35.525.518.52816.517.512488ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102يوسف محمد الديسطى عبد الرازق17044

34261728.51717.5122.57.58ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102يوسف مسعود ابراهيم عوض هللا على17045

37.526.518.52918.515.51307.58ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102يوسف مصطفى عبد البديع محمد شعبان17046

34.52717.529.515.51712477ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102يوسف هانى السيد السيد السيد17047

3828.5192919.517.51348.58ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اروى محمد السيد على شهاب الدين17048

332618.529.51817.512589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اسراء رضوان محمد حامد علي17049

36.528.517.529.517.517.5129.57.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اسماء جمال محمد محمد محسوب17050

30.527.51829.51817123.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102اسماء رضا ابراهيم رزق17051

37.53020302017137.5610ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102االء احمد عبد الملك محمد17052

373017.529.51917133810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102االء مجدى عزت حامد مرشد17053

35.529.51829.51917131.5810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102امال محمد عبد السالم على17054

3629183019.517132.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102امال هانى سعد عبد العاطى منصور17055

34.52415.52815.516.5117.5810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102امنية ايمن محمود الشحات محمد الجبرتى17056

36.52819.5302017134810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102امينه احمد الباز زيدان الباز17057

18221527.513.511.59689.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102امينه رضا ابراهيم السيد الجبرتي17058

28.528.519.5291820123.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102انجي محمد غريب ابراهيم بيومي17059

35.528.52029.519.5181338.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايمان احمد يوسف الشرقاوى17060

3328.520301620127.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايمان ايهاب محمد ابراهيم القليش17061

37.53020301920136.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايمان عبده السيد عبد المطلب17062

262617.52917.5201168.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايمان وائل نبيه عبد النبى عبد الهادى17063

29.527.51729.51820121.5810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايه اشرف محمد على ابراهيم17064

2026.515.526.516.516.510589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايه محمد سامى السيد ابراهيم17065

34272029.51920129.57.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ايه محمد عبد الملك محمد17066

36.529193016.520131810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102بسمله محمد محب ابراهيم17067

262217.5281620109.5610ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102بسمه عمر احمد ابراهيم احمد17068

38.52920301720134.5910ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102بسنت تامر محمد صبح الشرقاوى17069

34.53020291820131.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102بسنت مجدى احمد محمد17070

352917281920128810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ثناء محمد الشحات محمد المتولى17071

35302029.51920133.5910ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حبيبة مصطفى عمر عمر الموجى17072

36302029.518.520134910ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حنين مصطفى عمر عمر الموجى17073

31.52917.52917.520124.5910ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102حنين ياسر ثابت طه ابراهيم17074

3727182818.520128.5810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102خلود محمد حامد المعتصم17075

3830203020201389.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102خلود محمد يوسف عبد الجواد17076

يا هشام زكريا الباز محمد17077 37.53019.528.51920134.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102دال

34.52817291819126.5910ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102دعاء محمد حافظ على على السقا17078

323017291720125810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102دعاء محمد عبد الستار مصطفى محمد العطار17079

27.528.517.528.516.519.5118.569.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102دينا محمد عطا محمد عطيه17080

353018301820131810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102رحمه عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم شرف17081

38.524.518.5301920130.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102رحمه عبد المنعم محمد محمد حسن17082

34.51817.52917.520116.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102رحمه يسرى عبد العظيم عبد المعطى17083

31.52418015.5208900ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102رنا تامر مسعد مسعد حامد زبادي17084

3630203020201368.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102رناد عبد الوهاب موسى عبد الوهاب17085
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36.53018.529.518.5191338.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102روضه احمد صيام الباز موسى17086

3730203019.520136.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ساره عبد المجيد السعيد عبد المجيد17087

342515.5281620118.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102سما سامح احمد عبد الفتاح البسوني17088

37.52817.529.51820130.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102سهيله على عبد اللطيف عبد الجواد17089

37.52920302020136.5910ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102شرين محمد عبده ابراهيم رزق17090

37.53020302020137.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102شمس السيد محمد ابراهيم منصور17091

38.5292029.518.519.5135.599.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102شهد احمد رمضان المونجى الدسوقى17092

1615152615.513.587.558.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102شهد ايمن رجب محمد طلبه17093

39302029.519.520138810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102شهد عاصم على محمد رضوان17094

31.5272029.518.517126.5810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102شهد يسرى محمد حسين صادق17095

36.52819.529.51920132.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102شيماء محسن السيد جاب هللا17096

34.52418301720123.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102عفاف ابراهيم ظريف الالوندى مرزوق17097

38.526172917.52012889ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فاطمه محمد عبيد المتولى17098

33.528.51628.515.520122810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فرح مجدى الشافعى اسماعيل على17099

322116.52815.520113810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102فوزية عبد الملك عبد الملك عوض17100

21.5251829.517.516.5111.577.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102الميس محمد حامد محمود محمد17101

37.527.5203019191347.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مروى احمد اسماعيل الغريب17102

37.529.51929.51816.5133.55.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم ابراهيم مسعد ابراهيم عطيه17103

35.5281928.518.517129.559.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم احمد محمد محمود على17104

37.5251628.516.517123.57.58ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم السيد محمود فوزى فريد17105

35.53018.53019151335.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم شريف ثابت السيد احمد17106

1814151913.510.579.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم عادل مسعد ابو السعد17107

39281930181913489.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم عوني عبد الملك محمد17108

32.523.51627.51515114.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم محسن محمد الشامى17109

38.528203018.518.5135810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم محمد صابر على ابو الخير17110

38.530203019.519138810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم ناجى نبوى محمد عبد الرازق17111

3929193019.518136.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مريم وليد السيد محمد الطنطاوى17112

37301930181413489.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ملك رياض سعودى ابو المعاطى17113

37.528.518.529.51717.51317.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ملك محمود فتحى على العسكرى17114

35.529.5193018.519132.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ملك وليد سعد احمد محمد البطل17115

2923.51529.51717.511478ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منار محمود محمد مصطفى شهاب الدين17116

38.530203019.519.5138810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منه احمد حسان نصر موسى17117

38.530203019.519.5138810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منه هللا اسامه عبد الحافظ عبد البديع17118

3730203019.519136.58.59ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منه هللا السيد جمعه السيد17119

38301727.51718.5129.589ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منه هللا رضا محمد توفيق17120

39291628.51817130.588.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منه هللا متولى عاطف متولى17121

31.52615.526.51815117.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منه هللا مختار فتحى محمد ابراهيم17122

37.529.520301918.51367.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منه هللا هانى صالح محمد ابراهيم17123

31.525162815.514.511678.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102منى محمود حسن محمود17124

33.525.52029.517.519.512678ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مى عبد الحميد السيد عبد هللا ابو العزم17125

37.5291728.5171912988.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مى على عبده وهدان17126

3529.5202816.517.51297.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102مى مجدى فتحى عبد هللا17127

35.53016291818.5128.57.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ميرنا عالء نبيه عبد العزيز17128

36.527.5182917.518128.5710ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نانسى خالد مصطفى عواد شحتوت17129

34.53017281918.5128.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ندى جاب هللا على محمد رضوان17130

3729.519.5301818.51347.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ندى سامح السيد ابراهيم رزق17131

382817.5301819131.58.510ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نسمه انور فوقى ابراهيم الغندور17132

332716.52815.5191207.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نور حامد نبيل احمد على17133
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32.524.51727.51315114.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نور محمد احمد جابرمحمد على17134

30.523.518.529.516.515118.578ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نور محمد احمد شرف مرزوق17135

35.529.52030181913379.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نورا يوسف صيام الباز موسى17136

3728.5182917.518130810ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نورهان احمد ظريف اللوندى مرزوق17137

352818291617.512688ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102نورهان عوض محمد ابراهيم السيد17138

38.52720301919134.5610ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102هاجر تامر بيومى ابراهيم بيومي17139

36.52416.527.514.51511987ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102هاجر على عبد المعبود على17140

3829203019.519.5136.589.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102هاله محمد مصطفى مراد عبد الحميد17141

35.52919.529.519.5191338.59.5ادارة شرق المنصورة  002المهندس أحمد عبدالملك ع م بالبداله  0102ياسمين شريف حمدان عبد الحى شهاب الدين17142

30.5251429.515.517114.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ابراهيم ثروت عبد الجليل السعيد عبد هللا17143

35.526.51529.51717.5123.556.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ابراهيم حمدى ضيف هللا محمد حسين17144

23271329.51418106.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد ابراهيم المتولى عبد المجيد17145

372919301918.513459.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد ابو مسلم ابو السعود ابو مسلم محمد17146

3425.516.529.51818.5123.559ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد اشرف محمد عبد الرازق17147

9.522.5102510.514.577.555.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد اشرف محى الدين عبد القادر االمام17148

3527.51628.516.516123.557.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد السيد ريحان السيد عيسى17149

37.527182918.51613059ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد العربى محمد محمد رزق17150

3729.51629.517.520129.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد جمال علي احمد احمد سالم17151

35.528.517.529.5202013169.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد حمدي محمد نجيب حمدى رجب17152

3529.5163019.52013068ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد ربيع حاكم السيد ابراهيم17153

363016.5302020132.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد رضا عبد الصادق الشهاوى ابو المجد17154

27.5261527.513.519109.567.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد رفعت محمد عبد الرحمن17155

32.527.516.52916.518.512268ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد شوقي جابر احمد محمد الصعيدي17156

322918.52917.52012678.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد صبرى فاروق الشبراوى ابو العنين17157

3728.519.530202013569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد عبد الخالق طاهر فوده مطاوع17158

34.52817.5291819.512768.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد عماد سمير حسن شعبان17159

34.52817.52818.520126.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد عيد احمد محمد عبد العزيز17160

362918.5301820131.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد محمد الخميسى احمد احمد عامر17161

36.528.519.5301920133.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد محمد رضوان هالل رضوان17162

322913.5291720120.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد محمد سعد الدسوقى مبروك17163

36.52920302020135.559ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد محمد على عثمان جاد17164

3025162915.519115.558.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد مصطفى نجاح مصطفى مصطفى17165

30.52915.529.59.52011448.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد نصر سعد محمد السيد الدسوقى17166

34.524.514.5281318.5114.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد هانى وهدان عبد العزيز خالد17167

3327.51529.518.519123.558.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103احمد وليد احمد جمعه درويش17168

3227.51529.5181812258ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ادهم اكرم عبد الخالق فتحى يوسف17169

32.526.514.527.5111911268ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ادهم عطيه ابراهيم صالح ابراهيم17170

3225.514301120112.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ادهم عوض ابراهيم عوض العجمى17171

2725.5928.5111710158ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسامة ايمن عيد عبد الباسط محمد الشامى17172

3226.516.529.51720121.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسامة كامل عبد الفتاح محمد الباز17173

35.527.51429.51920125.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسامة محمد احمد شكري ابراهيم جاد17174

3028.515.529.516.519.512067.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسامه صابر عبد العظيم محمد المتولى17175

28.52812.529.51319111.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسالم جمال متولي ابو العنين17176

34.528.514.529.5162012368ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسالم ضياء فاضل السعيد عوض عيسى17177

28.523.514.52813.51610857ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسالم محمد محمد عبد الهادى عشيش17178

3223.511.528111610667ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اشرف عبده عيد عبد الباسط محمد17179

3227.51529.5141911867ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103امير حجي رمضان زغلول17180

33.5281629.5161912357ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103امير ياسر على عبد العليم العساس17181
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33.52817.529.51820126.567.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بالل سامح فؤاد احمد احمد البنا17182

3729.516291620127.557.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103حازم محمد سعد على حسنين منتصر17183

3423.514.52914.518115.556.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103حسن ربيع جوده جوده درويش17184

3427.516.528.51719123.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103حماده ياسر محمد عبد الفتاح العدوى17185

34.53015.528.515.51912467.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103خالد صبيح ابو مسلم محمد المتولى17186

35301729.518.519.513079ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103خالد فؤاد عبد المهيمن عبد الرزاق المنسى17187

33.528.5163018.520126.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103خيرت يوسف كمال مصطفى محمد17188

32.526.51829.513.52012057.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ذياد رضا محسن خليل محمد17189

373016.53016.51913067ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ذياد صبري محمد صبره الدسوقى17190

31279.5299.51610656.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رضا اشرف عوض ابو السعد17191

38.53018301920135.559ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رضا مصطفى سعيد محمد المرسى17192

3525.514301617120.547ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103زياد احمد موسى احمد الشناوى17193

3429.51629.516.518125.566.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103زياد حمدى رأفت رجب البنا17194

25.521.59262168456ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سعد فراج ابراهيم محمد العسكرى17195

38.52918301619131.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سيف الدين ابراهيم السيد ابراهيم العيسوى17196

36.52816.5301819.512968.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سيف ياسر السيد البدوى احمد كيوان17197

37.527.51629.516.51912768ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شادى سعد محمد الشربينى الشربينى17198

272313.526.51015.510066.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شريف ماجد سعد محمد حسن17199

36.527.51829.51720128.567.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ضياء خالد السيد على عقبه17200

3528.519291620127.557.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103طارق يحيى السيد السيد موسى خليل17201

18.519828411.577.537.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103طلعت نشات على محمد ابو العنين17202

311614.5291318.5103.546.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الحليم على ابراهيم ابراهيم محمد مطر17203

30.5211828.514.518.5112.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن االحمدى بهائى الجمال المنجى احمد17204

35.52115.529102011148ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن السيد عبد المطلب السيد ابراهيم17205

38.5251829.5102012148.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن جميل رجب محمد محمد الشامى17206

363017.529.5132012647.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن سعيد بهى الدين سعيد17207

36251629.51220118.547ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن طلعت فاضل محمد محمد الشال17208

35.527.51629162012449ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن محمد عبد ربه عوض الشناوى17209

26171327.57.516.59149ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الفتاح همام عبد الفتاح محمد عبد الفتاح17210

3927.516281417.5124.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا العربى محمد محمد رزق17211

35.525.516.528.51417.512048.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا حسنى عبد هللا عبد الحافظ  محمود17212

38.529172916.51813057ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا رضا حسن سعيد هالل17213

35.528.516.528.517.520126.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا رضا كامل الشحات احمد17214

33.52415.53014.518117.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا طلعت ابراهيم هالل مسلم17215

2624.513.529.51218105.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا عبد المنعم صادق عبد المعطى17216

3526.51829.5162012568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا محمد رمضان جمعه الباز البنا17217

3627.517.52914.520124.548.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا محمد عبد الفتاح علي روميه17218

3826.515.530152012547.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا محمد فكرى صيام دويم17219

3326.515.5281519.511867ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد هللا ياسر محمد السيد الدسوقى17220

35.527.51527.51617.5121.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن محمد رمضان مصطفى السيد والى17221

35241527.513.517.511548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبد الرحمن محمد مسعد جاد جاد17222

3829.517.529.515.52013048.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عزت عالء السعيد العاليلى17223

37.528.51829181813149ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عالء احمد ماهر الباز الباز عيسى17224

3827.516.530182013048.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عالء السيد محمود السيد احمد البيه17225

34.527.516.5301720125.548.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103على رضا الشرقاوى على غنيمه17226

33.526.51730162012357ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103على محمد ابراهيم فرج على17227

2420.513.525.511.5179546ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمار حميده همام السيد مصطفى17228

3827.516301419125.549.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمار شريف يونس يونس حبش17229
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3828.51727.519.519.5130.549ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمار محمد رفعت ابو الوفا محمد17230

362915.528.515.520124.549ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمار ياسر عبد الجواد احمد سالطين17231

31.52611.528.513.51911147ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمر احمد جابر احمد الصعيدي17232

36271628.51819125.548.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمر سيد احمد رزق سيد احمد محمد على17233

28.524.51527.51519.5110.548.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمرو احمد عبد الجليل السعيد عبد هللا17234

34.527.51629.514.51912248ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمرو خالد المتولي ابو زيد17235

33221627.515.517.511448ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عمرو خالد فكرى رزق فرده17236

32.527.51629.51719.5122.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103فؤاد هانى محروس محمد السيد والى17237

18.519.510.526615.580.546.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103فارس ايمن يوسف محمد يوسف17238

34.52916.529.51817.5127.559.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103فتحي متولى متولى محمد البهلول17239

3629.516.52917.520128.549ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103كرم عبد الحميد كرم عبد الحميد السيد عبده17240

2725.51427.5111610548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103كريم احمد محمد الشربينى محمد عشيش17241

34.52715.53015.516122.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103كريم رضا السيد السيد الحمره17242

2526.515.52613.518106.547.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103كريم رمضان عبد المعبود احمد السيد الشهاوى17243

000000000ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103كمال رضا جابر عبد الحميد سالمه17244

2426.513.5241016.59847ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محسن محمد محسن برهام احمد17245

35.52817.529172012749.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد احمد جمعه حامد حرام17246

3324.514.52714.517.5113.548.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد احمد عبد الفتاح عبد الوهاب احمد17247

322917291117.511849ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد احمد محمد عبد الهادى خليل ابراهيم17248

30.523.513.527.513.519.5108.549ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد اسامه فاضل السعيد عوض17249

27.523.5122911.514103.548ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد اشرف المدبولى حامد الحسينى17250

30231827.515.5181145.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد اشرف خير محمود17251

34.5221828.51618.511958.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد اشرف محمود المتولى ابو السعود17252

33.524.518.529.57.518113.58.59.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد الحسينى السيد رمضان الشحات17253

31.524.518.5295.517.510958ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد المرسى جمعه المرسى على17254

32.525.518.5298.519.511468ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد ايمن جمعه محمد جمعه الديهى17255

36.529.518.5301919.5133.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد ايمن رزق رزق شرف17256

26.527.51225.56.519.59858ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد ايمن محمد رمضان الشحات17257

33.527.518301118.512068.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد باسم عبد الغفار على احمد عامر17258

16.52311.5286158567.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد تامر محمد احمد17259

28.527.51829418.510768ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد جمال رجب محمد زهران17260

28.524.515.5275.51810166.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد جوده سالمه ابراهيم عبد هللا17261

3126.517295.518.51095.57.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد حماده حمدي السيد الغريب السعدنى17262

2829.51829.51016.511568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد حماده محمد ابو العنين17263

37.528.519.5302018135.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد خالد عبد المعطى عبد الجواد ابو النجا17264

3728.519301916.5133.5610ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد رضا عبد اللطيف ابراهيم السيد17265

332719298.518.5116.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد رضا لطفى محمد الشاعر17266

28.52518.52981510968.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد رمضان حامد حامد الطناحى17267

38.528.51929.52018.5135.5610ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد رمضان محمد قنديل17268

36.527.518.5298.518.512068.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد سعد السيد محمد عشيش17269

3427.517.5301018.51197.59ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد سمير احمد بدوى عيسى17270

29.5271828817.5110.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد سمير محمد عوض ابراهيم الشناوى17271

33.525.51927818.511368ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد صفوت عوض محمد عبد الرحمن17272

3627.518.53015.518.5127.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد صفوت فاروق احمد حسينى17273

3829.519291318.5128.558.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد طارق احمد المرسى الطيار17274

282918.527.514.516117.58.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد طلعت جاد الحق ابراهيم حبيب17275

ه حسن رزق السيد17276 352618.528.515.517.5123.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عبد االل

362618.52916.517.512668ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عبد الخالق طاهر فوده مطاوع17277
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3023.518.52814.514.5114.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عبد السالم مرزوق رزق جاد17278

36.528.51928.519.51813268ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عبد الكريم مصطفي دياب17279

3327.517.529141812168.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عبد الموجود السيد السيد الحمرا17280

34.527.518.528.51819.512768ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عصام الدين الحمادى احمد السيد االخضر17281

3929.5192917.519.513467.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عطيه فتحي محمد ابو النجا17282

27.521.5153012.517.5106.588ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عطيه محمد نجيب ابراهيم مصطفى17283

24231823817.59668ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد عالء شفيق ابو صالح17284

3228.518301518.5123.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد محمود اسماعيل الحسينى محمد17285

36.527.518291715.512869ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد محمود عبد الرازق رزق عبده الجزار17286

14.51613228.5107488ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد محمود محمد محمد المتولى رمضان17287

3627.518.529.517.52012968.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد منير عبد الخالق محمد ابراهيم17288

ام احمد عطوه17289 30.52518.527.51418115.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد نادر االم

352818.5281520124.55.59ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد ناصر فهيم سعيد عمر17290

35.527.518.5291519.5125.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد نبيه احمد الصفطى رزق17291

36291830162012968.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد هيسم سالمه محمد حسن شومان17292

362918.5301920132.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد وسمى عبد هللا عبد النبى المعداوى17293

33.52518.526.51518.5118.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمد وليد عيد السيد موسى17294

32.52217281720116.54.57.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود ابو االسعاد سعد فتوح سعد17295

3727.519.53019.518133.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود الدسوقى الدسوقى سيد احمد درويش17296

31261827.516.519.511969.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود حاسم كمال عبد ربه17297

3329.519301420125.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود سمير عبد السالم ابو الجود خليل17298

33261828191912469.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود طلعت عبد الجواد محمد محمد العسكرى17299

3730192919.519134.5510ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود عبد الخالق صبرى عبد الخالق17300

3128.514.529.51319.5116.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود عثمان على عثمان جاد بيضون17301

34.526.5182915.520123.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود محمد محمود السيد احمد البيه17302

242715.52812.51610755.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود مصطفى كامل الحسانين17303

3027.5183012.52011856.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود نعيم محمد حسن محمد درويش17304

27271729.5718.5107.556.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103محمود هشام عبد المعطى على عبد هللا السودانى17305

2826.51429.551610356ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مدحت محمد شوقى محمد الشرقاوى17306

35.52917.53017.520129.559ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مدحت مدحت عبد السميع عبد اللطيف17307

34.528.51729.514.52012479ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مصطفي نبيل رمضان عرفات العدل17308

2527.518291220111.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مصطفى ياسر المتولى ابو السعد17309

292616.5279.51910857.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103معاذ عبد هللا ابراهيم جلهوم17310

21.52411.528.5717.592.53.55ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نادر رضا الباز ابراهيم الباز17311

232515.529.57.519.5100.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نادر عالء رمضان عبد الصادق حسن17312

3327172912.520118.557.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نادر محمد رضا السيد السيد17313

34281829152012458ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هانى طارق محمد سليمان ابو العز17314

3328183016.520125.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هاني محمد احمد السيد سيد احمد17315

3327.5183016.52012559ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103وليد حسام عيد محمد شلبى17316

24.521.51429.512.5191024.57ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يسرى السيد يسرى السيد ابراهيم17317

3325.518.53016.520123.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف تامر مجدى عبد البارى17318

2521.515.527916.59856ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف جمعه زين حسن جمعه17319

2824.516281518111.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف عرفه ابراهيم ابو العنين17320

3329.518.53017.520128.53.56.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف محمد حسن ابراهيم عامر17321

3328.518291820126.54.57ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف محمد رمضان جمعه الباز البنا17322

32.529.51829.51719126.557.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف محمد سعد على حسانين منتصر17323

33.52917.529.517.519.512757.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف محمد محمد سيد احمد سيد احمد17324

30.524.517.5291819.5119.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف محمود عبد الجواد احمد محمد الدقادوسى17325
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3025.51729.516.518118.557.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف هالل االحمدى عبده هالل17326

2324.515.5301218.510557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف وحيد عبد هللا على ابو زيد17327

25.521.513.529129101.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف ياسر صبرى ابراهيم السيد17328

3128.517.52916.518.5122.55.57ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يوسف ياسر فاروق احمد حسين17329

33.529.518.529.5192013088ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ابرار مصطفى عزت عبده محمد جوهر17330

3728.518.529.518.52013258ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسراء سعيد عبد الهادى عبد الفتاح وفا17331

35.527.516.52916.52012588ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسراء سالمه عبد الباسط على الجزار17332

3529.517.529.518.5201305.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسراء محمد بهائى الجمال المنجى احمد17333

38.52218.53015.520124.55.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسراء محمد عبد الملك عبد العال عوض17334

36.527.517.53016.5201285.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسماء اشرف عبد الهادى محمد ابراهيم17335

24.525.517.528.51512.511157.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسماء جمعه عبد الجواد محمد حرام17336

36.528193018.5201327.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسماء طارق عبد الجواد احمد سالم17337

35271930172012858ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسماء عماد الدين محمد الشربينى محمد عشيش17338

383018.5301920135.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسماء مصطفى محمد السيد الصعيدى17339

29281826.515.51911787ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسماء هانى صابر حسنين حامد17340

33.528192718.51912657.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اسماء هشام مصطفى محمد ابراهيم17341

3729.519.5292019.51355.57ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103االء سعيد عبد الخالق الشبراوى السعيد محمد منصور17342

322918.529.518.518127.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103االء عبد الجواد عبد الجواد السيد بيضون17343

342819.529.518.520129.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103االء عبد الصادق انيس الشهاوى الشهاوى17344

26.528.517.52917.517.511956ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103االء عمرو محمود ابراهيم السيد على17345

26.521162913.517.510657.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103االء محمد رزق سيد احمد محمد17346

2829163015.519118.557.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103االء محمد عبد الرحمن الشربينى محمد17347

352918.53018.5201316.57ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103امانى رمضان السيد احمد العسكرى17348

37.529.5203020201376.510ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103امانى هانى محمد عبد العزيز محمد شومان17349

34.527.520302019.51326.59.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103امل حاتم جوده حسن حسنين17350

19241928131910369.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103امنيه ابراهيم محمود الدسوقى محمد17351

2926.51829.5191812259.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103امنيه سعيد محمد محمد العشرى17352

92715.52912.5149368.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اميره اشرف عبد العزيز محمد الفولى17353

2928.519271719120.5610ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اميره رشدى على على شبانه17354

2928.52025.5172012069.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اميره سامح صبرى احمد17355

21.522.51825131710069ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103اميره محمد وجدى ابراهيم اسماعيل17356

3529.52028.519.517132.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان الخميسى صبرى الخميسى عوض17357

30.5302028.51916.512869.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان السيد محمد ابراهيم عبد العاطى17358

31.529.52028.51818127.579.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان ايهاب صبرى ابراهيم الحفناوى17359

35.5302028.519.519133.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان خيرت كمال السيد احمد17360

38292029.52020136.5710ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان صبرى محمد محمد القصبى17361

33.529.520292020132710ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان عبد هللا ابراهيم بدير ابراهيم17362

3929.520302020138.579.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان هشام اسالم ابراهيم17363

33.529.51929.51918130.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايمان ياسر يحيى حسن ابراهيم17364

3023.51927.516.518116.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايه ابراهيم ابراهيم عبد السالم الحداد17365

372818.52919.51713269ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايه اشرف محمد على عقبه17366

232418.523.5151810468ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايه جمعه عبد الجواد محمد حرام17367

38.53020302020138.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايه حسن على محمود خليفه17368

383020302020138610ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايه رمضان عوض رمضان زيد17369

3830203019.520137.5710ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ايه محمد جمال الشحات عارف17370

18.51513.52214148357.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسملة محمد كمال احمد العدوى17371

29221728.516.51711359.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسمله السيد شعبان السيد احمد17372

322318.5261717116.5510ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسمله سعد رجب ابراهيم المرسى17373
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15.51616.520.510.511.57968.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسمه عزت عبد الحميد ابو صالح السيد17374

26.52619251717.5113.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسمه محمد عوض محمد قنديل17375

24.52412241613100.558.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسنت محمد الباز ابراهيم17376

3829.5203019.518.513759.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسنت محمد السيد االمام على17377

32.527.51929.51717125.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103بسنت هشام على شتا17378

3329193018.520129.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103جودى احمد عبد العظيم محمد على خضر17379

35.525.5193019.520129.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103حسناء محمد محب عبد الهادى احمد17380

3127.51929.519.520126.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103حنين باسم ابراهيم عبد القادر احمد17381

33.527.51929.52020129.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103حنين محمد شفيق محمد ابراهيم17382

29.526.518.529.5152011988.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103خلود عوض عوض محمد قنديل17383

36.527.52028.51917131.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103دعاء محمد صالح الدين عوض عواد17384

27.525.51927182011769.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103دعاء ناظم عبد الحميد محمد محمد حسينى17385

23.526.51923.517.519.511059.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103دينا رضا الشحات الشهاوى17386

يا انور متولى محمد البهلول17387 31.524.519291916.512369.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ران

30.529.51928.519.520127510ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمة ابراهيم السيد المرسى السيد17388

3229.52028.519.520129.5510ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمة اشرف محى الدين عبد القادر االمام17389

35.528.51929.51920131.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمة راضى طلبه عبد ربه على الجزار17390

36281929.517.52013069.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه ابراهيم ابراهيم عبد اللطيف دويدار17391

33.5271929.518.520127.5610ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه ابو الحسن عوضين عطيه محمد الدقادوسى17392

3329182916.518125.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه احمد محمد عبد الهادى عشيش17393

30.528192919.51812669.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه اسعد محمد هالل الباز17394

132416.52518.5169759ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه امجد فاروق السيد عبد الواحد17395

36301928.518.51913268ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه حاتم احمد احمد عبد الرحمن17396

37.529.5192919.520134.5610ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه حماده عبد الجيد حسن عبد الجليل17397

36.529.51929.519.52013479.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه رفعت جمعه رزق رزق17398

3028.518251718.5118.548.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه رمضان رشاد محمد رزق17399

36.528.51925.518.520128610ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه سامح حمدى السيد الغريب السعدنى17400

2826.519261318112.589ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه صبرى رمضان محمد الضوينى17401

30.529.5182917.518124.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه فتحى فتحى المتولى احمد الجندى17402

30.529.5172918.520124.588ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رحمه ياسر رمضان عبد العال الهتيمى17403

363016.529.518.520130.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103رنا محمد ابو مسلم محمد المتولى قمر17404

38.529.516.53019.52013489.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103روان محمد على على محمد الفولى17405

3529192917.520129.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ريم ممدوح ابو الفتوح عوض دسوقى17406

35.529.519.528.52020133810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ريهام احمد ماهر كمال مصطفى محمد17407

34.527.520272020129810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ريهام محمد الشحات عبد هللا ابراهيم17408

35.526.52027182012789ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ريهام محمد انتك منجد نور17409

353019.52719.520131810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103زينب محمد محمد طلبه عبد الرحمن17410

25.526.51923182011289.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ساره سعيد محمد سيد احمد17411

353019.529.52020134810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ساره عمرو السيد عبد العزيز احمد منصور17412

36271923.519.520125810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سحر رءوف محي الدين الديسطي السحت17413

35.529.519.528.520201337.510ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سلمي سامح الدسوقي ابراهيم رجب17414

30.529.519.52817.52012589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سلمى سامى سعد الشحات محمد17415

373020292020136810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سلمى عمرو السيد عبد العزيز احمد منصور17416

34.529.52026.52020130.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103سمر عبد البارى محمد عبد البارى الزقم17417

3529.519.527.52020131.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شروق سعد ابراهيم ابراهيم جلهوم17418

11101214.511.5205989.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شروق عبده عزت عبده محمد جوهر17419

363019.529.52020135810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شروق مناع محمد احمد الصعيدى17420

36.529.519.53018.52013489.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شمس محمد ربيع محمد شعبان17421

Page 363



Term1

34.53019.528.52020132.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد احمد كمال عبد ربه يوسف17422

2927.519.5272020123810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد احمد محمد كمال عبد الفتاح عطوه17423

353019.529.52020134810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد احمد يسرى احمد محمد17424

31.527.519.526.51920124810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد اشرف فوزى ابراهيم حسن17425

30.526.519.52518.520120810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد سامح جبر نصر جبر17426

34.528.519.522.51819123810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد عبد الخالق على عبد السميع على17427

35.53017.52318.519.5124.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد محمد احمد محمد ابو العنين17428

37301829.519.520134810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد هانى كامل صالح عبد الحافظ17429

3029.51626.518.516.5120.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد هشام محمد نجيب محمد محمد17430

3326.516.522.517.52011689.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد ياسر ابراهيم زيدان على الضوينى17431

39.5302029.52019.5139810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد ياسر السيد البدوى احمد كيوان17432

33.529.517.5291819127.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شهد ياسر عبد العزيز ابراهيم زيدان17433

24.526.51522.516.517.510588.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103شيماء طارق سعد عبده االمام17434

363020302020136810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103صباح تامر فاضل عبده فوده17435

38.529.516.5281920131.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عائشه عمرو محمد السيد محمد17436

3027.516.5251920118810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عبير هانى طالل يونس الحسينى17437

000000000ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103عفاف ايهاب ابراهيم اسماعيل اسماعيل17438

3729.51629.518.520130.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103علياء فاضل عبده فوده قنديل17439

37.530193019.520136810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103فاطمه خيرى ماهر محمد محمد الشامى17440

30.527.516.527.518.520120.5810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103فاطمه محمود احمد محمد الطناملى17441

33301727.51719.5124.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103فرح جمال السيد رأفت منصور17442

3529182718.520127.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103فرح مغاورى عبد هللا مغاورى محسن17443

302817.5241716116.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103قطايف محمد عبد الرازق رزق الجزار17444

25281723.516.516110810ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ماجده وليد ممدوح العزب السيد17445

2425.515.52214.515101.588ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مديحه الشربينى عوضين الشربينى مصطفى17446

28.52916.52514.520113.589ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مروه عبد هللا عوض عبد اللطيف عبد العزيز17447

362716.527.519.520126.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم السيد السيد محمد  محمد حرام17448

24.526.51726.518.518.511389.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم حسن حسن حسن حسن شومان17449

39.528.5183019.520135.589.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم حماده عبد القادر مخلوف حرام17450

32.529.51929.518.519.512958ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم حمدى محمد شفيق مختار17451

31.527.51729.51819.5123.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم رضا حسن عبد النبى جاد17452

37.53017.529.52019.5134.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم سامح عبد الهادى محمد عبد الهادى17453

23.523.516.528.51718.510958ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم عرفه ابراهيم ابو العنين17454

3428.516.5291919.512778ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم محمد محمد الجزار17455

36.528162919.519.512978ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم محمود ماهر الباز الباز عيسى17456

31.52715.529.51819.5121.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم هشام يسرى محمود سيد احمد17457

38.529.520302019.513879.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم هيثم فرج عبد العزيز محمد شومان17458

3529.5163018.519.512957.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مريم هيثم محمد رزق السيد درويش17459

3326.517.527.519.519.512467.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ملك رضا محمد متولى رمضان17460

232615.529.51317.510748ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ملك محمد ابراهيم خليل احمد غازى17461

36.529.51929.52019.5134.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ملك محمود رزق رزق شرف القاضى17462

38.529.515302019.513369ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ملك وليد محمود عبد البديع محمد خليفه17463

38.5302029.52019.51387.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منة شعبان ابراهيم ابراهيم جلهوم17464

3729.515.529.517.519.512958ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منه احمد رمضان شعبان شعبان17465

35.528.516.5302019130.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منه هللا محمد صبرى محمد على صقر17466

38.527.51730191913259ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منه محمد صالح كامل الشهاوى17467

37.529.51629.52019.5132.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منه محمد محروس محمد السيد والى17468

34.52916.52919.520128.577.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منه مدحت المتولى المتولى احمد الجندى17469
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3228.516271919122.567.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منه ياسر يوسف يوسف ابو العنين17470

36.5291629.52019.513169.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103منى رضا فؤاد محمد عطا17471

39.527.5192918.519.5133.558.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103مها صبرى عطيه المرسى عبد الرحمن الشناوى17472

37.528.5163017.518129.557ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نادية اشرف المدبولى حامد الحسينى17473

36.527.515.529.51915.512878.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نبيله طارق ابو العنين احمد السيد االخضر17474

38.52917.529.519.52013469.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى تامر سمير محمد حسانين17475

382916.529.518.519131.569ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى سامح رمضان ابراهيم العدوى17476

3828.51629.5171912959ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى صالح غازى موسى محمد داود17477

38.5281627.518.520128.558ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى عالء السيد محمد المرسى الجزار17478

39.529153019.51913389ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى لطفى محمد الشربينى الجزار17479

3827.514.530191912978.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى مدحت كمال شعبان مصطفى17480

30.523.51318814.59357.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى منير رفعت المحمدى محمد17481

37.528.519.529.519.519134.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ندى وليد رشدى عبد البديع حسن17482

36.52817.529.51819.5129.559ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نشوى اشرف عبد الخالق عبد السميع17483

37.5291629.517.517.5129.578.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نغم هانى على محمود سعيد17484

3928.513.529.518.519.512968ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نهى سعد سعد حسن الطباخ17485

30.528.517.527.517.519.5121.54.58ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نور هشام خضر خضر على17486

39.530203019.519.513969.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نوران احمد احمد السيد الجندى17487

39.53020302019.5139.5510ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نوران فايز محمد محمد خضر17488

35.522.519.5291618122.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نوران محمود يسرى محمود سيد احمد17489

39.53020302019.5139.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نورهان صبرى الشحات ابراهيم محمد17490

39.53020302020139.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نورهان عادل رمزى السيد خليل17491

38302029.52019.5137.569.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نورهان فايز محمد محمد خضر17492

30.524.515.5271514112.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103نيرة عاطف جمعه جمعه درويش17493

38.527.51629181812968ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هاجر احمد شفيق محمد ابراهيم17494

38291829202013468ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هاجر قدرى المتولى عبد الهادى محمد17495

36.529.518.5282020132.568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هاجر ياسر يونس فهيم يونس الشناوى17496

39.5292029.52019.513869.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هبه خالد رجب محمد محمد الشامى17497

39.529.518.529.5202013759.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هبه كامل محمد محمد السيد17498

35.529.519.526.52019.513168.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هدير السيد عبد الدايم مهدى سالم17499

3228.517241819119.567.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103هدير محمد ابراهيم محمد العسكرى17500

38.528.5202920201366.59.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103همس المرسى رشدى المرسى شلبى17501

36.527.517.525.518.519.5125.567.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103والء رضا حسن احمد محمد17502

2926.51423.513910667ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يارا احمد ابوشبانه احمد17503

32.528.517.527.518.516124.568ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ياسمين ابراهيم محمد كمال عبد الحكيم ناصر17504

3729.519.529.519.519.51356.58.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ياسمين طلعت جبر المرسى عبد الرحمن17505

37.52919.5302019.513678.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103ياسمين على ماهر الباز الباز عيسى17506

34261728.519.519.512568.5ادارة شرق المنصورة  002البرامون ع م  0103يمنى بهائى الجمال بهائى الجمال المنجى احمد17507

34281828.518.5171277.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ابراهيم حسن ابراهيم الديسطى السحت17508

32.525.516.5281719.5119.55.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ابراهيم سامى ابراهيم حجاج السيد17509

313017.528.5181712588ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ابراهيم محمد عبد اللطيف عبد الوهاب17510

3121.5122612.514.51035.56.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد ابو الحسن على ابو الحسن محمد17511

1625.515.52411.51392.556ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد ابو الفرح فرج نعمان النجار17512

3327.519.528.516.519.51255.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد الدسوقى السيد احمدمحمد حمودة17513

3422.5152715.519.51145.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد جمال عبد السالم ابراهيم النجار17514

34.5261828.51719.512487.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد خير على عثمان الشربينى17515

322820291819.51277.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد رضا عبد هللا عبد المنطلب رمضان17516

3327172814.518.5119.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد رمضان محمد الماظ البغدادى17517
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30.52816.52715.516117.55.57ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد عبد العزيز جمعه عبد العزيز حجاج17518

14184.521101067.532.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد عبد الغنى السيد احمد احمد17519

31.524142815.5191135.57ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد عطيه السيد عطيه عبد المنعم17520

31.52417.524.51315110.57.55ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد فتحى السيد السيد الطنطاوى17521

35241028.514.517.51124.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد محمد عبد الحليم احمد النجار17522

33.5241627.514.519115.55.57ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد محمد عبد هللا صالح الدسوقى17523

32.5271522.511.517108.566.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد محمد عبد المنعم الشربينى رياض17524

372920302019.51365.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد محمد فوزى احمد رمضان17525

32.52816.5281918.512468.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد مصطفى رزق مصطفى17526

1613.54.57.561247.533.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104احمد ناجى السيد محمديوسف17527

21.52216251112.595.557.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ادهم محمد محمد الخميسى جبر17528

34.52616.52815.519.5120.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اسالم عمادالدين على عبد الغفار محمود17529

342916.5301719.5126.579.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اشرف مجاهد عبد المنعم عبد القادر سالم17530

352916.5291818127.57.57ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104السيد حمزه محمد حمزه نور17531

2823142514.515.5104.557ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104السيد عبد الغنى السيد عبد العزيزسالم17532

32251528121611267ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104انس حامد عطيه حامد السيد طرباى17533

282292413129667.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104جمال حماده رمضان رمضان الغريب17534

3227.515.5281316.511647.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104جمال محمد محمد حجاج السيد17535

30.522.510.5251313.5101.569.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104حسن عوض محمد عبده خفاجة17536

242314.5241216.597.568.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104حمدى فايز على عبد السالم حبيشه17537

363019.5291918133.568.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104خالد احمد ابوحماد المتولى على17538

28.526.513.525.5121610667.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ربيع محمد ربيع حامد17539

292412.52514.518.51056.56ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رضا احمد عطيه احمد بركات17540

29.523.515261518.51096.56ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رضا عبد الناصر السيد عبد العزيز سالم17541

2114622.59172.54.55.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رضا محمود سعد برهام البدوى17542

2726.517.52814.518.5113.55.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104سمير السيد محمد محمد على17543

3729.52029.51917.513569.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104سمير فرج محمد محمد على17544

3628.51929.519.519.5132.579.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104سمير محمد رزق المغازى17545

212916.5301419.5110.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شاكر مصطفى شاكر مصطفى ابو النجا17546

352716.529.516.516124.56.56ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104صبرى حسين صبرى محمد مطاوع17547

17.523.515.5261616.598.557ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104صالح السيد السعيد عثمان النجار17548

13.519122610.513.58163ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104طاهر محمود سعد عبد الواحد محمد17549

3427.51724.51217.511577.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عبد الحليم حسن عبد الحليم حسن عبد الحليم17550

31.52517.52817191196.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عبد الرحمن رضا رزق سرايا يوسف17551

29.528.517.527.5151911878.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عبد الرحمن مسعد حسانين حسن سماحه17552

21.5231627.5141810266.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عبد القادر رياض رياض العواد17553

ضان17554 24.526.517.529.51516.511355.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عبد القادر محمد عبد الحفيظ عبد القادررم

292517.5291618.5116.547ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عبد هللا سعيد المتولى الدسوقى17555

322717291819.512348ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عبد هللا طارق فاروق احمد رمضان17556

30.522182817.518.51166.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عصام ايمن حامد مطاوع المكاوى17557

5.5157.521.5713.556.56.54.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عطيه نصر عطيه عبد الرحمن مصطفى17558

25.526.5182915.517114.548ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104على حسن عبد الحليم حسن عبد الحليم17559

7.56414.5373554ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104على محمد على محمد سرور17560

1617.515.5281116886.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104فارس السعدنى المغربى السعدنى المغربى17561

2.511317.526.53642.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104فارس السعيد عبد اللطيف فاضل عبد هللا17562

11.5186129756.56.51.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104فارس على السيد على اسماعيل17563

342919.5291919.5130.56.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104فريد محمد فريد عبد الباسط17564

30.527.51929.519.519.51266.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104فريد محمد فريد وهدان صبره17565
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3028.516.52814.518.5117.568.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104كرم محمد السيد بركات محمد17566

2628182918.519.5119.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104كريم شرح محمد الماظ17567

201611.514.55.5567.53.57ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104كريم ياسر شعبان حبيب الموافى17568

22.526.514.516715.586.54.53.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104كمال السيد كمال السيد الشربينى17569

292819.526.515.517.5118.568ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مازن محمد طلبة عوض قدور17570

27.52018.525.511.519.510367ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد اشرف جمال عبد المقصود17571

231917.52911.51910075ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد السيد ابراهيم عبد الرازق17572

8.51811173.575862.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد السيد احمد محمد مصطفى17573

91813.521.56.51468.56.54ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد السيد ناجح معاطى محمد17574

2324.51417.513179266.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد ايمن محمد محمد داود17575

2724.51728.5121810965.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد حامد عبد الرحمن حامد ابراهيم17576

1322.51524.58.5883.55.54ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد خالد رمضان على حبيش17577

2424.516.527.51318.5105.547ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد رأفت السيد عبد العزيزسالم17578

30.528.52029.514.518.51236.59.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد ربيع صالح حامد صالح17579

2520.517.528.51118.5102.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد رضا عيد غازى احمد17580

312617.529.513.520117.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد رضا فريد برهام البلقاسى17581

302515.528.513.519112.56.57ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد رضا محمد عبد السالم محمد17582

32.52918.529.515.5201256.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد رضا نجاح حسانين الشربينى17583

2728.51729.51719.511977ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد رمضان شاكر خالدالنجار17584

21241629141710474.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد صابر على حسن على سالم17585

814.5718.5425232.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد عطيه عبد المنعم احمدمحمدحموده17586

24.52417.5251014.510153.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد فتحى مطاوع ابو القمصان السيد17587

1112.57.5179145762ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد فكرى عبدربه جبرعلى17588

3230182716.519123.56.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد مسعد الشحات الدرينى17589

332818.52717.51812478.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد مسعود الديسطى عبد اللطيف حمامه17590

35.52819.527.519.519.51306.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد هشام عبد العزيز حامد السعيد17591

33.52918.5281919.51286.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمد وليد مندور على على17592

6.520.513.525711.572.564.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود السيد عبد العال عبد الحليم عاصم17593

33.527.516.5271319.5117.547.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود السيد محمود محمدين محمدين17594

33.527.517.52713.519.511947.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود المتولى وهدان عبد الرازق17595

342918.528.517.519.5127.56.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود صبرى كمال المغربى على17596

36.52919281719129.548.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود عادل عبد العزيز المغازى ابو الوفا17597

32.527.5182815191216.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود محمد السيد عطيه عبد المنعم17598

3526.5182815.514.51236.59.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود محمدعالء ابو العنين عبد العظيم17599

39.515224853.54.56ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104محمود ناجى السيد محمد يوسف17600

3423.51825.518.519119.568.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مروان مصطفى نظير مسعد مرسال17601

28.525.516.5251919.5114.57.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مسعد انور رزق عبد الواحد محمد17602

32.52520281919.5124.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نبيل السيد نبيل الشربينى ابو الرجال17603

31.5262027.519161245.59.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104وهدان رجب وهدان حسن على17604

3021.52026.518161165.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ياسر محمد رمضان دياب رمضان17605

33.527202919.5171294.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104يوسف حازم محمد احمدعبد المجيد17606

37282029.51920133.57.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104يوسف خالد فتحى معاطى حافظ17607

39.528.51929.519.52013659.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104يوسف خالد وهدان صبره الطنطاوى17608

3928.519291720132.57.510ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ابرار اشرف احمد السعيد ابوشعيشع17609

3723.518.5291319.512179ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ابرار زكريا يحيى زكرياحسن17610

30.524.5182712191125.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اسراء عبده زيتون فرحات17611

39302029.519.520138710ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اسراء عوض مطاوع محمدصقر17612

37.5301929.518.520134.579.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اسماء مصطفى المتولى عبد العزيز خالد17613
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38.53019.528.51618132.5710ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104االء رأفت محمود احمد السحت17614

362920291918133710ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104االء رجب على المرغلى على17615

39302029.519.520138610ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104االء عطيه مصطفى عثمان النجار17616

3128.514.528141911658.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104االء محمد فكرى ابراهيم بدوى17617

393020302020139710ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104الشيماء ابراهيم احمد رياض فرحات17618

3324.513.526.51520112.568.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اماندا عادل حامد حامدالسيدالنجار17619

30.523.51527131910947.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104امل اشرف عبد العزيز عوض الغريب17620

38.5302029.520201387.510ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104امنية ابراهيم معوض ابراهيم شعبان17621

3829.5192817.5201327.59.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اميرة اشرف حامد شعبان محمد17622

39302029.519.5201387.59.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اية القصبى صالح احمد فرج17623

26.515.513.521.56.51683.57.58ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اية محروس عبد هللا محمد حسين17624

182118.518.57158376ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104اية ناجى خالد عبد العزيز خالد17625

3728.519.525.51719.5127.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ايمان احمد محمود السيد حسن17626

3628.519251920127.5710ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ايمان خالد عطيه عبد العزيز محمد17627

34.529.51829202013177.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ايمان ياسر يسرى المرغلى زغلول17628

3729.5192919.5201347.59.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ايناس السيد مصطفى عثمان النجار17629

3530202919.519133.569.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ايه احمد شعبان كامل على17630

2125182616.514106.56.57ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ايه رزق حامد محمد الششتاوى17631

3625192817.517125.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104بثينه احمد شحاته احمد سيد احمد17632

36.52518.528.51917.5127.589.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104بسملة فرج صالح احمد فرج17633

35.52719281817.5127.589.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104تغريد اشرف محمد عبد الهادى ابراهيم17634

322719.52918.51812689.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104تغريد محمد عيد احمد يوسف17635

3829.52029.52015.513788.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ثناء السيد ابراهيم عبد المنعم سالم17636

30.527.51929.51817.5124.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104جنا عبده صالح عطا نور17637

16.524.51227.513.512945.55.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104جيهان محمود عطيه حامد السيد17638

34291929.52018131.587.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104حبيبة مسعود رزق جاد احمد17639

312618.528.516151207.57.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104حنان محمد على ابو الحسن محمد17640

392820302019.513788.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104حنين عبد السالم ابراهيم القياس17641

38.52820302020136.589.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104خلود محمد سالم سالمه مطاوع17642

33.527.518.528.516.518124.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104دنيا مجدى رفعت االمام عبد الحميد17643

37.529.5202819.520134.57.510ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رؤى رجب محمد عبد هللا خاطر17644

37.525.52027.52020130.57.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رحمه القصبى عطيه عليوه الصعيدى17645

37.5302029.519.520136.5610ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رضوى رضا عبد الواحد الصاوى رمضان17646

2928.51925.5182012089ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رقيه السيد الشرقاوى عبد المنطلب17647

281718291617.510869ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رقيه فوزى احمد شكرى احمد17648

302417.525.51816.511558.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104رقيه محمد سعد ايوب الشربينى17649

36.530193019.519.513589ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ريم حسن عبد الحفيظ عبد القادر رمضان17650

35.527.518.529.5161912769ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ريم رضا فهيم برهام17651

2522.5162013.513.59759ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104زينب السيد ناجح معاطى محمد17652

39.52718.5231719.512569.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104زينب سعد حسن محمد الدسوقى17653

2321.51727.51818.510778ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ساره السيد زكريا فرحات السيد17654

34.527.52025.51817125.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104سلمى فتحى حامد مطاوع المكاوى17655

27.520.516271619.51077.56ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104سهيله عبد الرازق وهدان عبد الرازق17656

37.524.517.528.516.520124.589.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شاديه غازى عطيه عبد الموجود17657

39.526.51829.518.52013279.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شروق عبد العظيم عبد المولى عبد العظيم17658

38.527.517.52917.519.513069ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شروق فوزى فاروق عبد الوهاب محمد17659

34.52718.528182012669ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شهد السيد عبد الرازق المهدى توفيق17660

36.528.519.529.519.520133.559.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شهد توفيق كمال توفيق على17661
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34.528.51829192012989ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شهد حسن على على عرب17662

3526.517.529202012879ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شهد عبد الهادى محمد سالمه مطاوع17663

34.525.517.52819.51912569ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104شهد محمد عبد السميع معاطى ابو الحسين17664

392918.53019.52013669.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104عزيزة عوض السيد ابو السعد عبد هللا17665

38.5302029.519.520137.56.510ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مرفت لبيب صالح طوسن فرحات17666

34.52019.524.517.51711669ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مريم النميرى جعفر عبد المنطلب عبد هللا17667

312617.52919.5181237.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مريم حلمى فريد حلمى ابو الحسن17668

36.526.51825.52020126.559.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مريم حمدى عبد العاطى الشربينى17669

39291928.52020135.5510ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مريم ناصر عبد السالم الشرقاوى17670

ضان17671 372919.529.520181355.510ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104منة هللا طلعت عبد الحفيظ عبد القادررم

3628.519.527.519.51813189.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104منة هللا عوض زكريا فرحات السيد17672

3125.517.52616.520116.569ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104منه الزكى وهدان عبد الوهاب محمد17673

36271828.518.517.512878.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104منه هللا رزق حامد جاد احمد17674

6.522.51425.5131581.568ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104منى سامح عطيه احمد رمضان17675

30.52717.529.51919123.578ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104منى عبد اللطيف السيد عبد العزيزخالد17676

3427162519.518121.5510ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مى خير الشحات ابوسمرة سالم17677

37.526.517.528.519.516129.579ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مى سمير ابو الفتوح ابو الحسن محمد17678

3328.516.524.519.51712279.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مى عبد النبى محمد جاد احمد17679

32291723.52018121.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104مى على عبد الرازق السيد ابراهيم سالم17680

28.529.516.5251715.5116.589.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ناريمان ماهر سعد عبد العال مطاوع17681

19.5201519.516179073.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نجالء السيد احمد محمد مصطفى17682

37.527.517.52919.51813179.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ندا راضى عبد الرحمن عبد المجيد عبد هللا17683

362817.52418.51812479.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ندا محمد ابراهيم محمد على17684

3528.517241818122.579.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ندا نشات متولى ابو الفرح متولى17685

31.52016.52516.518109.577.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ندا نصرالدين سعد عبدهلل ابو السعد17686

3123.517.52617.517115.578ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ندى عبده البرعى حسانين الشربينى17687

35.52416.52619.520121.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ندى محمد معوض محمد جبر17688

31.5191726.515.520109.576.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نرمين مسعد رزق عبد الواحد17689

29.522.5172516.518.5110.576ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نغم الديسطى وهدان عبد الرازق المهدى17690

34.52717.52719.519.5125.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نغم سعيد عبده حسانين17691

32.52818.524.519.52012379.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نغم شادى السيد خيرى عبد العزيزابراهيم17692

3829.519282020134.579ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نهى فيصل حسن عثمان صقر17693

1910112314177747.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نورا جمعه معروف جمعه عوض17694

39.528.518.52819.52013478ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نورا رضا مسعد محمد المرسى17695

33.52717.526192012378.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104نورهان عالء شكرى عيسى عبد هللا17696

32261724.516.52011678ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104هاجر السيد المتولى ابو العنين المتولى17697

27.52617.5241218.510778.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104هايدى عوض عبدربه جبر على17698

3829.518291919.5133.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104هبه هللا محمد عطيه الدسوقى السيد17699

322616.5251520114.579ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104هدى فضل ابو الجود فضل سيد احمد17700

3628.519.525.519.519.512958ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104هدير ابو السعود حسن عثمان صقر17701

3626.519.52719.520128.55.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104والء فتحى رمضان دياب رمضان17702

36.525.519.527.519.520128.55.59ادارة شرق المنصورة  002كفر البرامون ع  0104ياسمين وهدان الديسطى عبد الرازق المهدى17703

18.5201024.587.5816.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ابراهيم ابو الفتوح محمد ابو الفتوح17704

29.521.5172914.517111.559ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ابراهيم شعبان ابراهيم الشحات17705

3017.517.52613.514.5104.568ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ابراهيم طلعت ابراهيم مصطفى الشربينى17706

36.527192818.5191295.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ابراهيم محمد عيد محمد عبد العال17707

34281727.51519121.55.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ابراهيم وليد ابراهيم عبده معين17708

23.5271626.513.515106.569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد اشرف السيد عبد الحميد17709
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302618.52914.5151185.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد السيد صبرى زهران السيد17710

33.526.5192816.516123.55.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد خيرى عطا محمد الرشيدى17711

372817.5281720127.569.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد رجب حسام الدين ابراهيم شحتو17712

3128182719191235.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد رضا رزق عبد الحميد رمضان17713

30.5281928.515161214.58.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد رمضان رمضان ابو المعاطي حجاب17714

33231828.516.5181195.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد رمضان عبد المنعم عبد الباقى17715

36.5281829.518.519.5130.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد سامح عبد العزيز غازى17716

32.521.51927.513.5171145.57.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد عبد الغنى عبد الغنى على منصور17717

35191929.514.5171175.510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد عيد احمد صبرى على السيد17718

36.524192817.5181255.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد محمد رجب فاز هللا عبده17719

3525.51927.517201245.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105احمد منير الدسوقى احمد الدسوقى17720

37.52319291817126.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ادم محمد عبد العاطي الشربينى عبده17721

3422.5182716.5171185.58.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105اسالم محمود عبد الجليل غازى الشربينى17722

33231928.514.5171185.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105اكرم حسن عباس حسن ابو سمره17723

29.52619281618118.569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105السعيد جمال السعيد ابراهيم ابراهيم غبون17724

33.5291929.517.514128.568.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105السعيد عبد السالم سالم عبد السالم العدوى17725

33.5281929.518.518128.56.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105السعيد عبد السالم فؤاد السعيد عبد السالم17726

3123.519291818120.579ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105السيد احمد غازى عبده غازى17727

37.5301929.5202013679ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105السيد شاكر السيد منصور على17728

33.52818.529.518.51712868ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105الشهاوى السيد عبد الحميد عوض17729

35.52619291919.5128.569.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105انس احمد محمد شمس الدين17730

36.52919302018.5134.559.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105انور نشات انور حجاب17731

33.527192916.5171255.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105بالل نيضال عوض عبد الرحيم ابراهيم17732

33.5261929.517.519.5125.55.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105حازم رضا ابو النجا محمد ابو النجا17733

3427193017.518.5127.568.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105حامد محمد حامد رشاد احمد17734

33.528.518.529.517.519127.568ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105حسين محمد ابو الحسين حامد ابو الحسين17735

37301930181813468.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105خالد باسم محمد ابو العنين17736

27.519.5182816.512109.579ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105خالد سمير عوض سالمه الرشيدى17737

27.522.51930161811569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105زياد رمضان السيد محمود السيد17738

32241829.516.516.512068.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105زياد عابدين عابدين صالح17739

34.525.51929.51816.5126.568.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105زياد عبد القادر فريد احمد17740

30.524.519291517.511868.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105سامح محمد احمد محمد محمود17741

28.525.51929.51716.5119.568.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عادل صالح عيد صالح يوسف17742

37261929181612948.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عاطف خيرى عطا محمد الرشيدى17743

2926182814141154.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد الرحمن احمد حسن احمد عبد اللطيف17744

34241928.51517120.538.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد الرحمن ايهاب عبد الرحمن ابراهيم رزق17745

2925202616.516116.568.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد احمد17746

30.52919.52517.515.5121.569.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد الغنى محمد عبد الغنى رزق االمام17747

3429192718.515.5127.5510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد اللطيف ابو السعود عمر عميرة حميد17748

3629192818.517.5130.56.510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد هللا السيد نبية عبد المقصود17749

221315.525.512.514.588.54.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد هللا حماده جمعه محمد السعداوي17750

33.527.518.53016.516.51265.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عبد هللا وائل ابراهيم رشاد معوض17751

31.526.51628.517.516.51205.510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105على السيد عبد العزيز على ابو الفضل17752

332414.52812.514.51125.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105على محمد على محمد موسى17753

27.5251728.518141164.57ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عماد اشرف السيد عبد الهادى17754

3228.51528.516171205.58.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عمر عبد الحميد عبد الوهاب ابو النجا محمد بدوى17755

2517.514.52510.519.592.569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عمر نبية سمير السيد ابو العنين17756

31.525.5192617171195.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عمرو جمعه محمد عبد السالم17757
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27.524.518.526.515161125.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105عمرو خالد يسرى السيد االمام17758

29.52413.5281414.510968.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105فارس محمد عبد المنعم رمضان رمضان17759

2924.519271516.5114.55.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105فارس ياسر رمضان عبد الرحمن محمود17760

3527.519281717.5126.54.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105فاروق الحاج عرفات سعد عرفات17761

31.52016.528.51615.5112.568ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ماجد محمد عبد العاطي ابراهيم17762

33.527.518.526.517151236.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مازن عطيه راغب فاز هللا17763

32.52417271415.5114.5510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مجدى عبد العزيز السيد عبد السالم راجح17764

2820.517.527.514.5910869.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد احمد حسام الدين السعيد17765

221411.527.511.51586.559ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد السيد المتولى السيد17766

32.528193017.5191275.510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد ايمن محمد االمام جوده17767

32.527.51928.51714124.569.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد ايهاب عادل عبد الحي17768

3026.51928.517.514.5121.559.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد جالل عبد الوهاب عبد الحميد محمد السيد17769

3426.51929.51818.51275.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد حامد عبد الستار ابراهيم غازى17770

32.524192817.515.51215.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد حسن محمد السيد علي17771

31.52518261517.5115.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد رأفت على عبد السالم17772

31.520.51727.514.512.511169.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد رمضان الظريف رمضان حامد17773

3024.516271611113.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد سمير عزالعرب حامد محمد17774

34.52718.52717.518124.57.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد فؤاد فهمى عبد العاطى17775

312616.5281718118.56.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد كمال حمزه السعيد الباز17776

26.52516.5281717.51135.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد محمد عبد الحميد عبد الحميد رمضان17777

33.52816.5291619.51236.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد محمود عبد العال خيرى تميم17778

36.526.517281816.512669.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد ناصر المرسى حسن الطحان17779

302716281613.511758.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمد هاشم المرسى حسن الطحان17780

34.52618.528.51716.5124.56.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمود السيد عبد العظيم عبده السيد17781

35.52517281517.5120.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمود خالد عباس معروف17782

33271928.51618.5123.55.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمود عبد الرحمن عبد المنعم القطب17783

3528.51929.51919.51315.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمود فارس محمد على ابو الوفا17784

34.52819301919.5130.55.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105محمود مدحت رفعت عبد العزيز17785

3427193017181275.59.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105معاذ عطا ابراهيم عبد الجليل17786

27.5201626.517.512.5107.55.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مهند محمد الباز عوض السيد17787

23.517.51323.5131590.56.57ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نبية مجدى احمد احمد عامر17788

31.523.51425.518.513.51136.58ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نور الدين رمضان شحتو عباس شحتو17789

27.518.51522.5151398.55.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105هادى وائل محمد السيد فودة17790

34.520.515.527.51710.511569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105وليد الشرقاوى عبد الرحمن محمد احمد17791

30251627.512.516.511169.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105يوسف السيد محمد عبد الحميد محمد عزام17792

30.519.51628.518.5121136.57.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105يوسف عطيه عبد الرحمن محمود17793

36.52717.52918.515.5128.569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105يوسف محمد عيد محمد عبد العال17794

32241524.51716112.55.58.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105يوسف محمد فتحي يوسف محمد17795

3827.518.52719161305.510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105اسراء عبد العزيز ابو المعاطى رمضان17796

35.5281828.519.518129.569.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105اسماء السيد موسى السيد موسى17797

32.5241728.517171195.59ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105اسماء ايمن جالل عيد القصبى17798

31.52617.528.516.5181205.510ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105االء اسامة عبد الحميد على فوده17799

35.52717.527191812678.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105االء السيد ابراهيم السيد احمد17800

37291829.51920132.559.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105االء كامل عبد السالم احمد ابراهيم17801

31291628.519.51912489.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105السيده السيد ابراهيم الشحات ابراهيم17802

35301629.51920129.5710ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105امل احمد محمد عبد الجليل17803

35.52816281919126.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105امل عصام حسين على وادى17804

36.5281629.51920129710ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105امنيه محمد عطيه هللا على المرسى17805
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30.525162819.51911978ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105امنيه هشام نبوى سليم17806

35291829172012888.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105اهداء على الشرقاوى محمد عديسه17807

34.527.516281920125810ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ايمان السيد فراج السيد موسى17808

2927172817.520118.578.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ايمان عبد الغنى راغب فازهللا17809

292716.5271618115.568ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ايمان محمد جالل عيد القصبى17810

292516.5271719114.578.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ايمان محمود على يوسف17811

32.52717271819121.588.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ايه ابراهيم محمد ابراهيم17812

31.526.516.5301820122.578.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ايه راشد السيد محمد السيد حموده17813

33.527.518301919.512879ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105بسمله ابوصالح ابوصالح ابوسمره الخن17814

32221628131711178.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105بسنت عبد المنعم يحي السيد النحاس17815

3829.52029.5202013786ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105جنة عبد الرحمن مخلص الخن17816

32.527.51626171911968.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105جنه ياسر مصبح عبده السيد17817

1426142415169377.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105جيهان رائد عبد النعيم الشربينى17818

29.5231427.51219.510688.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105جيهان سعد مصبح فايد تقى الدين17819

3529.51726.5192012778.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105دعاء حاتم سالم عبد السالم العدوى17820

322717.5271520118.578.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105دنيا اشرف على الشرقاوى17821

302516.52712.517.511189ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105دنيا السيد محمد على على17822

33261528.51819120.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105دنيا الشربيني عطيه الشربيني محمد17823

33.525132917.51611869ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105دنيا رمضان نبيه على زهرى17824

30.527.518.52819.52012478.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105دنيا عبده نبيه على عويضه17825

28.52515.529181911669ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105رحمة عاطف عبد الغنى السيد17826

3328.518.528.516.51912569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105رحمه عبد العزيز محمد السيد على رضوان17827

35.52919.52919.519132.569.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105رحمه محمد طاهر الدسوقى العوضى17828

35.527.51929.517.51912978.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105رقيه محمد عبد الفتاح احمد عبد الفتاح17829

3125.518.528.51919122.568ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105رنا طه محمد ابراهيم يوسف17830

38291928.52019.5134.579ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ريان محمد السيد محمد احمد17831

363019.5292019134.569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ريم رزق السيد ابراهيم ابو الحسين17832

182717.52815.51910658.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ريم رزق فتحى عبد الغنى االمام17833

19221727.51619.5101.558.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105زينب خالد محمد ابراهيم السيد17834

30.526.51628.51719118.568.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105سارة عادل عبد العزيز مصطفى17835

25.51713.528.516.517.510168ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ساره باسم فتحى عبد الغنى االمام17836

30.52917.530171912468.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105سعاد تامر عبد العزيز غازى17837

3327.51729.5171912469ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105سلوي حمدي فاضل معروف قنديل17838

35.52819.528.519.51913168ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105سمر جمال عبد الناصر عوض عبد الرحيم17839

3627.519301919.5131.577.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105سهيله يوسف عيد يوسف اباظة17840

35.529203019.520134610ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شذا مصطفى الباز عبد الفتاح17841

3730193019.520135.5810ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شذى محمد عاطف محمد االلفى17842

3224.51928.5162012058.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شروق اشرف عبد الستار ابراهيم غازى17843

37302029.519.52013679ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شروق ايمن عادل محمد محمد شلبى17844

36.529193019.51713479.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شهد السيد محمد عباس شحتو17845

222816.52915.51811157ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شهد ايمن السيد ابراهيم ابو الحسين17846

23.52416.52914.517107.568ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شهد حسن عبد الرازق عبد الوهاب رمضان17847

332818281919.5126610ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شهد عاطف احمد الشافعى17848

3526.518291919.5127.569ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شهد محمد السيد عبد الحميد االمام17849

3629.518.53019.519.5133.5610ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شهد محمد على محمد على الزهيرى17850

31.52118.526.51020107.588.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105شهد محمد فريد محمد عطيه17851

2325.517.528.5918.5103.578.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105غاده عبد العزيز محمد عبد الجليل17852

38.529.519.529.519.520136.567.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105فاطمه محمد عبد الوهاب السعيد قابل17853

Page 372



Term1

28291927182012178ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105قدريه محمد صالح رمضان احمد17854

36.527.519.5301817131.578ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105لمياء الغالى عسران معوض17855

34.527.519.5301819.5129.578ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105لينا رزق عبد الغنى رزق االمام17856

37.52719.530192013388ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مريم خالد ندهه عبد الجواد محمد17857

36.529.519.529.5192013478ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مريم رضا ابو العنين عبد الحميد ابو العنين17858

332719.529.5172012688ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مريم صالح غازى محمد سعده17859

23.525.51828.51619111.577.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مريم طارق محمد عبد الغزيز القاضى17860

372919.5302020135.578ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مريم فتح هللا محمد عبد الجواد17861

38.529.52028.519.52013668.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مريم محمد ابو السادات محمد ابراهيم17862

3015.51825.5141710367.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ملك بشير مسعد على على17863

38.524.52029182013068ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ملك هانى فاروق السعيد عطيه القاضى17864

211417.526.515199457ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105منة هللا محمد الباز عوض السيد17865

23.5161824.511.517.593.567ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105منه السيد محمد السيد فهيم17866

3427.519.52916.518126.578ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105منه هللا باسم محمد السيد الشحات17867

342519.5281920125.577ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105منه هللا عبد الغنى عبد المنعم السيد ابو العنين17868

33.52919.526.51719125.576.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105منه هللا محمد السيد العدوى17869

362919.529.518.520132.577ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105منى محمد بدير محمد حسن17870

36302029.519.52013577.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105مها محمد عطيه حسن المرسي17871

362719.529.517.520129.578ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نادين سامح زهير عبد الفتاح ابو سمره17872

322819.5281816125.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نجاه رضا محمد السيد شعير17873

3830193019.520136.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نداء جمال السيد منصور17874

39.53018.528.51920135.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ندى عبد العاطى عبد العاطى محمد وادى17875

38.52919.529.51920135.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ندى ياسر خيرى محمد محمد الرشيدى17876

3121.518.527.516.52011579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نورا خالد صقر عبد المجيد17877

3828.51929.5192013479ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نيرة عماد ابو سمرة ابو سمرة ابراهيم17878

342118.52915.52011889ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105نيره السيد عبد هللا القطب المشيى17879

363018.5291818131.579ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105هاجر عبد العزيز عبد العزيز ابو العنين عبده17880

3423.519.527.516.52012179.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105هانم ناصر محمد ابو الفنوح17881

3629.51929.515.520129.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105هايدى قابل محمد صالح حجاب17882

39.53019.530192013879ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105هناء نشات سراج هالل17883

362919.53016.520131710ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105وحيدة السيد عطا رمضان17884

35.527203019.519.513279ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105وعد مسعد محمد محمد السيد حسن17885

36.528.518.529.519.519.5132.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105والء مسعد مسعد عبد الرحمن17886

34.51717.5291719.511578ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105يارا محمد نبيل محمد المتولى17887

37.521.518.52915.519.512279ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ياسمين السيد ابو النجا محمد ابو النجا17888

383019.53019.520137710ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105ياسمين غازى السيد عبد الفتاح17889

372719.529.517.520130.579.5ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105يمنى ايمن السيد السيد شاهين17890

38.53020301920137.5810ادارة شرق المنصورة  002فخر الدين الشافعى بكفر بدواى القديم ع  0105يمنى حسن عطيه حسن المرسى17891

065.515.51.513.528.573.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ابراهيم اشرف ابراهيم حسن17892

302819.528.5151612178ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ابراهيم السعيد ابراهيم السعيد17893

4.5968.50.56.528.542ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ابراهيم السنوسى عبد الخالق محمد الغرباوي17894

3827.520251716.5127.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ابراهيم هانى عبد الخالق حسن قرمد17895

373019.524.518.516.5129.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد ابراهيم السيد المحمدى شرف17896

352819.524.517.519.5124.586.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد اشرف محمد عبد المعوض17897

3729.5202819.519.513458ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد العربى عبد العليم عبد الحميد الجالدي17898

000000000ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد جمعه حسن منصور17899

25.530202916.52012198ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد حسن ابو المعاطى حسن عطوان17900

30.52719.527.516.52012178ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد رضا حسن على الطحان17901
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22.524.518.525.51612.51075.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد رضا مأمون عواد عبد الحميد17902

34.527.519.52816.51612678.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد سامح السيد رزق احمد الجالدي17903

35.5302028.519.520133.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد سعد السيد احمد السيد اسحاق17904

27.5201826.511.517103.566.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد سعد رجب محمد الباز17905

41210.578.512.5425.54ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد سعد شفيق غازى17906

32.523.519281516.51186.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد عادل فتحى ابراهيم خليفه17907

29.52516.526.51415.5111.567ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد عبد السالم جاد عبد السالم جاد الفيومي17908

1811.51424.56.512.574.565ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد عبد الناصر ابراهيم جمعة محمد17909

2224.517.526.51318103.566ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد عصام محمد السعيد خليل17910

29.525.519271317.51145.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد مجدي احمد محمد عطيه17911

21.513.517.526.51119.5905.53ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد احمد محمد على الهربيطى17912

28.526.5202913.519117.566.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد رجب امين حسان17913

29.522.51927.511.51911077.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد رمضان كيوان عبد المعطى17914

3026.5202812.5181175.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد عطا محمد الحارون17915

2724.5192915.51711565ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد على محمد على بشندى17916

91717.51771667.55.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد عوض احمد محمد17917

33.527.52028161912565.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد عوض هللا محمدالبنا17918

37.528202719.5191327.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمد نبيل محمد ابو المعاطي17919

2719.5162981699.553.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمود ابومسلم محمد الباز17920

3028202816161226.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106احمد محمود المنشاوى عبد هللا رزق17921

19.522152771390.564ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ادهم مجدي محمد عبد المجيد عبد الرازق17922

2927182814.515.5116.54.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ادهم هانى محمد الشحات الديسطى17923

3428.519.527.51318122.54.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ادهم ياسر مجدي احمد عبد الغنى17924

26.526.519.527.510.517.5110.566.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106اسامة رضا ابراهيم عبد العال سيد احمد17925

33.52619.529.51718.5125.57.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106اسالم اسامة عباس طلبة الرشيدى17926

36242027.515.5181236.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106اسالم حمدى عبد الوهاب ابراهيم الشرقاوى17927

2620.51528.510.517.5100.564.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106اسالم شريف عبد الحي السيدعبد الحي17928

3527.519.528.517.519.51286.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106اسالم عادل السيد محمودعطا هللا17929

1221.511.5114166052ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106السيد احمد المحجوب الدسوقى17930

2122.519.5251015.59864.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106السيد انور الشحات ابراهيم الغريب17931

33.523.519.52615.51511868ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106السيد جابر ابراهيم عبد الوهاب17932

3528.51927.515.518125.56.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106السيد عبد هللا السيد الورداني17933

2526.51827.51419.511166.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106القطب محمد القطب اسماعيل محمد17934

31.526.518.52812.51911766.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106انس ربيع مسعد مسعد ابراهيم17935

3125.517.52712.519.5113.56.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106انس محمد عبد الوهاب عبد الحميد كشك17936

30.521.51726131610864.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106اياد محمود محمد محمود القبانى17937

29281929.512.5161186.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ايمن محمد عبد الهادى اسماعيل17938

25.515.518.519.5812.5876.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106بشارة مجدي اسكندر بشارة17939

26.52719291419.5115.566.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106بهاء السيد الدكرورى ابراهيم17940

2115.519.5268.51990.565.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106حامد رضا محمد على عز العرب17941

29.525.518.528.51517.51176.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106حسن محمد حسن على ابراهيم الجالدى17942

3527172916201244.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106حسنى حسام الدين حسنى العياط17943

36.526.518.529.5151912685.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106حسنى محب محمد خالد عطيه17944

6.5161826.5716.5746.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106خالد المعداوى فتحى محمد المعداوى17945

141118.5285.517773.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106خالد رضا الدندراوى سيد احمد17946

14.59.5240.5839.55.53ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106خالد رضا السيد عوض ابراهيم17947

19.523.518.528.513.517.5103.56.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106خالد سامح هاشم السيد حجازى17948

2223.51828.51318.51053.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106خالد عاطف الدسوقى الدسوقى المحجوب17949

Page 374



Term1

372819.5291518128.57.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106خالد عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم الديسطى االسطى17950

332919.528.5182012878ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106خالد محمد مصطفى السيد العويلى17951

92313.527.51014835.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106رزق السيد رزق عبد الرازق17952

25.52717281618.5113.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106رضا محمد عيد حسن العياط17953

2927.5182915.51811976ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106رمضان رضا محمد عليوه احمد17954

33.527.518.52916.519.512577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106رمضان سمير ابراهيم رمضان جريدة17955

312617.528.515.518118.587.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد السيد عوض احمد محمد شالطه17956

31.527.518.529.515.518122.575.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد السيد محمد ابراهيم ابو العينين17957

23.527.51826.514.517.51107.53ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد جمال عبد الفتاح الشرقاوى17958

2123.514.52713.51599.545ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد رزق ابراهيم احمد الشال17959

1822.514.526.51212.593.54.53ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد رضا ابراهيم عبده17960

20.52718.52616.517108.55.53.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد مجدي رجب السعيد ابراهيم17961

3126.519281718.5121.56.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد محمد جمعه محمود البنا17962

3728.519.52919.518.5133.576.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106زياد محمد عوض محمد محمد صقر17963

2925.51829.5151711776.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106سعد سامح سعد رمضان السباخي17964

302719.52919.52012577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106سعد محمد سعد ابراهيم مناع17965

3629.519.52919.520133.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106سعيد السيد المتولي عبد المقصود17966

3626.519.52920201316.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106سيد رضا السيد مصطفى عبد الرازق17967

3428.519.529.52018.5131.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106سيف عباس احمد محمد المظلوم17968

918.511219.517.56965ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106شعبان سعد شفيق غازى17969

12.524.51827.512.5149584.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106صالح سعودى جودة فهمى17970

2926.51929.516.517120.585.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106صالح محمد صالح السعيد عرابى17971

3022.517291620114.566ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106طه فضل رمضان طه رمضان17972

3020.51829.5152011367ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرجمن اسعد سعد مصطفى عبد الرازق17973

36.525.51729.518.5201277.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن احمد فوزى على احمد17974

3326.519.52817.519.5124.577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن السيد ابومسلم عليوه17975

322919.529.51819.51286.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن محمد حسن السيد حسن صقر17976

3228.51928.519.519.5127.566.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن محمد طلعت يوسف عبد الباسط17977

35.52619.529.519.518.51307.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن محمود فكرى ابراهيم ابراهيم17978

ازى17979 262818.528.516201176.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد هللا اسالم عبد هللا السعيد االزم

33.52519.52817.519.5123.558ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد هللا عطا المتولى عبد الوهاب خليفه17980

2928.519.529.51819.5124.588ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن ابراهيم صالح رجب الدرينى17981

16.525.51928.51318102.575ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن احمد عيد احمدالشامي17982

32.52919.52919.519.5129.56.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن الحسن محمد عبد الرؤف ابراهيم العقدة17983

282515291619.51135.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن السعيد ذغلول السعيد الجالدى17984

32.528.519.5291519.5124.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن ايمن كمال حسن رمضان17985

32.527.52029.52019.5129.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن رشدى سلمان ابراهيم سلمان17986

1623.51622.51418.59255.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن رضا دياب يوسف الحداد17987

5.524.511247.51572.53.53.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن سمير السيد عبد الخالق البرعى17988

31.525.519.529.517.519.5123.567.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن عبد هللا ابراهيم ابراهيم على17989

3628.519.5292019.513387ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الرحمن عالم محمد علي عطيه عالم17990

32.52619.5291818.51257.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح ابراهيم عطيه17991

292916.5281320115.54.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد هللا طارق السيد عبد الوهاب موافى17992

000000000ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد هللا عالء السيد الشربينى17993

33.527.5192815.520123.567ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد هللا محمد رزق محي الدين حسان17994

3428.519.528.51920129.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد هللا محمد مختار بدر سيد احمد17995

3326.518.527.517.52012387ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد هللا نوح عبد الحميد نوح رزق17996

32.525.516.5281218.5114.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد المنعم احمد عبد المنعم الحداد المرسي17997
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9.524.51327.59.516843.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الوهاب احمد عبد الوهاب جمعة الجالدى17998

32.529.5192818201274.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الوهاب عالء السباخي عبد الغني17999

29.52617.5281419.51156.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عبد الحميد كشك18000

3126.517.528.51519118.57.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عصام محمود حسانين ابراهيم حسان18001

3229.520271420122.57.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106علي جمال على هللا عبد الفتاح الشقرفى18002

2927.518.528.513.5201177.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106علي لؤي علي السيد سليمان18003

2427.518.52815.518113.575.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106علي محمود غانم غانم حماده18004

32.527.518.527.514.517.5120.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عماد عادل عطيه رزق18005

3526.5192815.519.51247.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمار وليد محمد عبد السالم النجار18006

25.524.51729.512.517.510973.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر عادل ابراهيم ابوزيد18007

3328.515.526.516.519.512088ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر عبد القادر الشرقاوى محمد المرسى18008

3427.516.525918.511265.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر عماد عبد العال احمد تقي الدين18009

2923.51828.512.518.5111.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر عماد عيد عبد الستار18010

3026.516.52810.516.5111.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر فتح هللا السيد عبد المجيد حماده18011

3427.519.52816.519125.588ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر محمد ابرهيم يوسف الصباغ18012

34.527.518281516.51237.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر محمد صبح يونس المحجوب18013

37.528.519.52819.52013383ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمر محمد محى الدين حامد شالطه18014

3727.518.528.517.5201297.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمرو خالد ابو العباس مسعد عبد التواب18015

3227.518.52915.520122.57.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمرو محمد عبد الرحمن عبد العزيز18016

18208.5198.512744.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمرو محمد عطيه رجب حسين18017

34.525.517.52415.519.51177.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمرو نبيل عبد المعوض شعبان18018

3727.518.52819191307.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106عمرو هانى شعبان على على18019

1627.515247.517.5907.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فارس السعيد السيد ابراهيم حسن18020

2023.51426.58.514.592.535.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فارس صابر رمضان عبد العزيز18021

36281828.51519.5125.576ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فارس عالء محمد حسب السيد18022

14.52111.520.54.513.5724.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فارس على رمضان على18023

25.52415.526.59.5171016.55ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فارس ماجد عثمان فرغل ابراهيم18024

31.526.51828.51117115.586ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فارس محمد حمدى محمد عبد الحميد18025

3627.518.528111812177ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فارس محمود شفيق السيد شحاتة18026

34.523.51829.515.517.51217.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106فكرى محمد فكرى بدر سيد احمد الجالدى18027

2122.51426.5810.59278ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106كريم احمد محرم هالل المرسى18028

35.528.51928.518.516.513086ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106كريم اسالم محمود تقى الدين18029

31261827131711585ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106كريم حمادة ابو الفتوح غانم18030

33261828.514.519.51207.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106كريم كمال فؤاد عبد المعوض18031

29.52619.526.51619.5117.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106كريم محمد صبح الباز على18032

20.525.51524.5121197.564ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106لويس وائل موريس باقى عبد الملك18033

37291929.519.52013489ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مازن صلى وهبه عبد السالم18034

3629.518291820130.578ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مازن محمد رمضان ابراهيم سليمان18035

34.527.518.5271618.5123.576.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مجدى السيد جمعه السيد18036

35.528202918.52013177.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد ابراهيم عبد المعوض يوسف18037

000000000ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد ابو الفضل على حسن الطليمى18038

3625.51926.512.517119.577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد احمد فتحى رزق السبد18039

28.5251925.51218.511076ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد اسعد رجب الشرقاوى كشك18040

36.5291929.5182013288ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد اشرف محمد السيد محمد اسماعيل18041

3527202815.520125.57.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد السعيد السعيد البربرى18042

10.521.513.523101778.572.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد السعيد السعيد محمد محمد طفيش18043

30282028.51717123.578ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد السيد حافظ محمود الجالدى18044

35.525.519.5291720126.56.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد السيد حسن على صقر18045
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28.52219.52512.519.5107.55.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد السيد محمد رجب الربحى18046

3126.51926.5162011976ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد السيد محمد نجا السيد الحارون18047

34.529202919.5201327.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد الشحات السعيد الشحات النجدى18048

352719.52818.52012878.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد المتولى عطيه المتولى على قوره18049

23.524.51125.581792.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد ايهاب عبد العزيز السعيد حجازى18050

34.5291829.519.520130.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد جمال ابراهيم ابراهيم على18051

18.524.516.52918.518.51075.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد جمال جاد عبد السالم الفيومى18052

1925.51629.519191096.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد حاتم رمضان غانم18053

31.524.51529.518.51911976.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد حسن السيد السيد صالح18054

2427.517.529.51617.5114.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد خالد عطيه عبد الحميد الحداد18055

2427.516251117.5103.56.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد ربيع السيد يوسف على18056

31.529172917.5191246.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد ربيع عبد العزيز المتولى الشقرفى18057

3426.515.529161912177ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رجائى محمود سليمان غازى18058

22271629.517.51311247.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رجب السيد السيد بوسف18059

2523.515.528169.510845ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رجب رزق حسن رمضان18060

2726.517.52914.518114.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رضا ابراهيم محمد احمد18061

332718.528.515.518.5122.567.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رضا السعيد جاد شالطه18062

34.528.51829.518.51912977.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رضا السيد محى الدين18063

92312.519.513.51777.566ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رضا عبد الحميد عبد الحميد عبد الحى18064

15.52716.52715.518101.567.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رضا عبد الغفار الحداد18065

33.52916.529.519.51612877.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رضا عبد الغني البحراوي18066

29.52916.529.518.51712376ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رضا محمد عبد المنعم ابراهيم18067

35301829.517.51613078ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد رمضان على على قوره18068

31.527.518.52917.51612476.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد زهير محمد اسماعيل السبكى18069

7.519.51125.511.517756.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد سامى عبد الحميد محمد عوض18070

2727.51828.515.519116.53.54.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد سيد محمد احمد حجازى18071

1024.511.5239.516.578.56.54ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد شعبان عاشور عبد الواحد18072

2724.512271318.5103.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد عادل رضا عبد السالم عيد18073

3727.51728.51818.512876.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد عادل محمد سالم البجويهى18074

27.5271527.518.518.5115.574ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد عبد الدايم عبد هللا عبد الدايم18075

2326.513.528.51617.5107.56.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد عزالعرب محمد على عز العرب18076

19.524.512241110916.53.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد على على مسعد ابراهيم18077

18.522.513269.51289.56.52.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد عماد معوض عبد الحميد حسين18078

2224.510.522.5711.586.546ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد فرج بهلول محمد كيوان18079

33.528.5182817.519125.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد فضل مجدى احمد محمد الدمالش18080

3024.517.527191911876.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد ماهر البسراوى عبد التواب مطاوع18081

2427.51426.514161066.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد مجدى محمد عيد الغفار18082

14.523.58.527131886.56.54ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد محمود احمد ابراهيم جرامون18083

3326.517.528.51719122.56.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد محمود فتحي عبد المعوض18084

35.52918.529.51820130.56.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد محمود محمود بدير18085

28.52817.527.517.5161196.52.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد ناصر ابوسريع نصر18086

3327.517.52917.516124.563ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد نجاح عبد المعوض ابراهيم السبكي18087

3228.514.529.51414.5118.56.52.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد هاني عطيه احمد يوسف عاشور18088

34.526.516.5291815124.576.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد وائل عبد النبى الديسطى الشحات18089

292716.528.516.517.5117.562.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمد يوسف عبد العاطى احمد حسب هللا18090

29.527.517.5291718.5120.56.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود الحسين عوض جمعة السيد18091

332915.528.516.518122.56.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود رجب رمضان الدسوقى عطا هللا18092

33291829.51717126.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود رضا صالح رزق عبد الغنى18093
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3127.516.52716.515118.56.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود رضا محمد الشربينى يوسف18094

21.524.516.527.516.517106.567.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود رمضان عطا عبد الرءوف18095

272616.5291716115.577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود على على مسعد ابراهيم18096

1825.515.527.515.516.51026.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود على وهدان على طسن18097

323019.5302019131.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود عيد مسعود صبح مصطغى18098

3729.519.53017.519133.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود محمد رضا رمضان على18099

34.52918301918.5130.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود محمد طلعت القصبى اسحاق18100

36.52719.52818.520129.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود محمد عوض ابوزيد العياط18101

9.519.53.51931354.553ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود محمد عوض احمد محمد18102

31261425.515.5161127.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محمود محمود محمد شرف على18103

33.525.515.5271516.5116.567.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106محى ابراهيم محى الدين رمضان حماده18104

30.527.516.52818.5201217.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مصطفى ابراهيم السيد المحمدى شرف18105

3025.515.526.515.5161137.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مصطفى الشربينى جمعة الشربينى شالطه18106

27.525.515.5271619111.56.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مصطفى على وهدان على طسن18107

3626183018.519128.588.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مصطفى محمد السيد عبد الحميد السيد18108

353019.529.5171913188ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مصطفى محمود طلعت القصبى18109

36292029201913487ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106مهند محمود محمد عبد الحميد السبكى18110

34.52919.53019191326.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106ناجح السيد عباس عوض محمد كشك18111

2225.519.528.51617111.57.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106هيثم المرسى محرم هالل المرسى18112

4191420.511.5136967ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106هيثم محمد عبد الرحمن رمضان الخن18113

31.524.517.5281615117.576.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106وليد طارق البهلول ابراهيم عبد العال18114

33.526.517.527.518161237.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يحيى عباس السيد محمد ابراهيم18115

29.52518281214.5112.555.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف احمد احمد الشربينى صقر18116

28.526.518.5251615114.55.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف اشرف السيد محمود عبله18117

36.528.518.528.519.515.5131.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف السيد رجب عباس قلبه18118

36.527.518.529.519.516131.57.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف السيد عبد هللا السيد االسطى18119

3628.51929.520151337.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف حسام الدين سعد حسام الدين حسام الدين18120

39.55.5157.511.540.554.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف حسن كمال عباس18121

30.528182416.51711787.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف حمدى فتحى السيد حامد18122

27.527.518.527.514.513115.57.53.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف حمدي محمد ابراهيم عبد الحميد18123

34.52719.529.51917129.57.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف خالد محمد عبد الحميد قلبه18124

3427.519.529.516.516.51277.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف رضا يوسف السيد احمد كيوان18125

302718.527.515.519118.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف طارق سليم شعبان االفيومى18126

3227.517.528.51918.5124.586.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف محمد حسين حسن قرمط18127

1926.518.5291813.511176ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف محمد سلمان ابراهيم18128

37.528.51929.519.51713487.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف محمد مسعد قطب الحداد18129

36.527.51929191613188ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف معاطى محمد محمد الديسطى18130

30.524182717.51611787.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنين  0106يوسف هالل المرسى هالل المرسى18131

36.528.518.52819.519.513187.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ابتسام فتحي احمد احمد حسام الدين18132

3629.51828.519.519.5131.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ابرار محمد زكي محمدالسبكي18133

3527.517.52919.518.5128.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107احالم عبد اللطيف شكرى عبد اللطيف18134

372919.528.519.520133.589ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اريج رمضان عبد المعوض رمضان السباخي18135

3626.51927.518.519.5127.57.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسراء جالل صديق ابراهيم منصور18136

363017.5291920131.57.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسراء خالد جمعة خالد عطيه18137

27.52216.525.51217103.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسراء عادل ابراهيم محمد العياط18138

29261726151711378ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسماء السيد عبده ابراهيم عبد الحميد18139

3728.518.529202013379ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسماء حسنى عبد الوهاب محمد اسماعيل18140

3326.518282019125.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسماء حمدى السيد على عالم18141
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26.52716.52716.516.5113.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسماء رجب السعيد حميدة18142

282717.52818.5201197.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسماء رضا رمضان الدسوقى المحجوب18143

372919.529.5202013589ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اسماء محمد رشدى عبد العزيز ابراهيم18144

3629.519.528.519.52013387.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء احمد المغازى السيد يوسف18145

35.528.518.52819.519.513079ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء اسعد عيد عيسى الدسوقى18146

36.52819.529.519.519.513378ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء ايمن بهلول محمد مصطفى18147

30.527.5192819.519.5124.57.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء حمدي يوسف محمد الشحات18148

24.527.51926181811565ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء شعبان عبد الفتاح الشرقاوى18149

30241624.51617110.578ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء عاطف ابراهيم محمد العفيفى18150

23241824.51618105.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء كمال محمد عبد الحميد على السيد18151

38.53019.53019.520137.58.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107االء محمد نبيل محمد ابو المعاطى18152

3830193018.519135.58.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107الفت عبد العزيز محمود السبكى18153

3627.514.528192012579.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ام كلثوم عطيه عوض عوض عطيه18154

20.519.510175.518.572.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107امانى عبد المقصود محمد عبد المقصود18155

34.526.516.527.518.519.5123.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107امل عطيه محمد على على هيكل18156

382817.528.51819.51308.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107امل محمد شوقى عبد المعطى السيد18157

3329.51726.519201258.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107امنية ايمن سعد رزق عبد الغنى18158

3326.517.526.51919122.578ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107امنيه السيد جمعه حسب النبى18159

38.528.51828.518.5191328.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اميرة عادل حسين السيد الديسطى18160

3429.51828.516191267.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اميرة عماد محمد محمد الديسطى18161

3628.517.528.51820128.58.510ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اميمة محمد ابوزيد محمد سلمان18162

3524.517291820123.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية المدثر عبد القادر الرفاعى18163

29.526.5162816201168.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية ايمن محمد رجب18164

282215241616.51058.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية ايمن محمد شعبان ابو الفرح18165

27.523.515.526.51417.51078.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية رزق محمد على18166

382818.5292020133.58.510ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية رضا احمد محمد محمود18167

35.52918.528.519.5201318.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية رمضان عبد الحميد ابراهيم االسطى18168

35.528182319.519.51248.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية سامح ابراهيم عبد المعطي علي كيوان18169

3928.5182819.5201338.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية شاكر عبد الفتاح عبد المجيد18170

38.53019.53020201388.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية شعبان حمدي على على قورة18171

242716.52614.5201086.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية طه احمد محمد على18172

3528.517.528.51920128.57.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية ماهر فوزى بدير العراقى18173

3227.51728.519201248.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107اية محمد عبد النبى عبد المنعم على هيكل18174

34.528.5152718181237.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ايمان الديسطى عبد المنعم ابراهيم18175

33271728.518.516.51247.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ايمان ربيع فرج عبد العال18176

3630193019.520134.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ايمان منصور حسن منصور عبد القادر18177

38.530193019.5201378.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ايمان ناصر عباس طلبة18178

34.527172919.5201277.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ايمان ناصر محمد ابراهيم الغريب18179

3327.518.526.518.5191248.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ايه السيد السيد مصباح محمد18180

33.527.51928192012789.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ايه محمد رياض السعيد عبادة18181

37.528.5193020191358.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107بتول شريف الشرقاوى عبد الحميد كشك18182

29.52817.527.517.517.51208.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107بسملة سامح الشافعى حسن الشافعي18183

37.529.518.528.52017.513489.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107بسملة محمد جمعه محمد محمد ابراهيم18184

34.529183019.519.51318.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107بسمله اسامه السيد عبد العزيز عرفات18185

24271525.51719108.558.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107بسمله نبيل المنجى حسام الدين18186

3127.51825.517.517119.57.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107بسمله ياسر يونس شحاته محمود18187

342716.5261719120.558.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107بسنت محمود محمد الدندراوى ابراهيم18188

196.522.57193763.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107تسنيم على عبد المجيد عبد السميع18189
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31.527.517.5281820122.58.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ثريا رزق عبد الرازق عبد الرازق18190

33.529.51829201813079.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107حبيبه عادل حامد محمود القباني18191

21.52415.523.514.515994.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107حسناء حمدى حمدى حسن ابراهيم بحبح18192

31.527.51727.51919122.58.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107حسناء عبد الرحمن محمد الباز18193

36.529.517.528.519.519131.58.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107حنان عيد السيد البدوى18194

38.528.5182919201338.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107حنان قاسم رمضان غانم جاد الشيخ18195

3428.5192718.52012777ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107حنين السيد محمد عبد هللا رزق18196

37.52918.52920181348.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107حنين كارم محمود الوزير18197

3027.51727.518191206.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107دعاء عباس عبد الغفار الدسوقى18198

373018.52718.5171318.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107دعاء محمد عبد الفتاح السيد18199

36.5291825.519.520128.58.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107دنيا ابراهيم السيد محمد عيد18200

3427.517.52715.515.5121.55.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107دنيا السيد الشربينى عبد الخالق18201

3329.519.52916.520127.58.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107دينا رضا عبد هللا جاد فتوح18202

يا رمضان مصطفى رزق18203 37.529.5192820201345.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ران

يا عاطف عبد الوهاب ابراهيم رمضان18204 3628.51927.516.519127.57.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ران

يا عزمى عبد الوهاب رزق سليمان18205 31.523.5192516.519115.578.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ران

36.529.51927.518.52013187ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمة احمد محمد ابراهيم عبد الحميد18206

3628.518.5271916.512988ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمة اشرف محمد عبد هللا عز العرب18207

3123.517.527.51518.5114.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمة محمود ابراهيم الشحات الغريب18208

3027.5162716.519.511786.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمة ناصر محمد احمد بحبح18209

3828.519.528.519.52013476.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمه احمد السيد على على هيكل18210

3428.51927.518.520127.586.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمه حمدى مصطفى حامد احمد ندا18211

34291927192012889.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمه فضل نبيه محمد السيد18212

2228.5182716.5181125.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رحمه محمد عبد المحسن صالح محمد18213

2827.518.52815171177.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رقية عادل مسعد مسعد ابراهيم18214

36.52818.52818.519129.589ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رنا عادل سعد عبد السالم حسان18215

363018.528.518.520131.56.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107رنا محمد عبد هللا عبد الرحيم عطوان18216

362819.5281920130.589.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107روان امين رجب آمين عبد السالم18217

383019.528.520191369.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107روان رجب محمد عبد الحميد السبكى18218

37.528.519.528.519.520133.57.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107روان محمد مجدى عبد الحميد عبد الغنى بدر18219

3530192817.520129.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107روان محمود جمال الباز شمس الدين18220

دا عبد السالم ابو العباس المحمدى الشحات18221 362918.528.517201297.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107روي

دا مدحت السعيد محمد فتح الباب18222 372918.528.517.520130.56.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107روي

372918.52817.52013079ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ريم اشرف ابراهيم على عبده18223

372918.52719.5191318.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ريم جمعة محمد سلمان18224

34.52818.526.519.51912789.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ريهام المرسى محمد المرسى محمد زايد18225

38.53019.53019.520137.589ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107زيزى السيد الشرقاوى اسماعيل18226

1621.51622.59.512.585.55.55.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107زينب على عبد المجيد فتح الباب18227

36.5261829.5171612785ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سارة عطا غازى ابراهيم عبده18228

38.52920302020137.59.510ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سارة محمد احمد عوض فتوح18229

34.53018.528.517.52012989.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ساره اشرف عبد الغني البحراوي على18230

20.52516261316100.56.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ساره يسرى محمد عمر عبد الباقى18231

36.52818.528.51919.5130.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سلمى ابراهيم البهلول ابراهيم رمضان18232

36.52918.52918.520131.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سلمى احمد ماهر عبد الرافع عبد الفتاح18233

34.52919292020131.589ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سلمى سليمان عيد سليمان السيد راس18234

34.528.518.528.5191912988.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سلمى ضياء شوقى السيد السيد خضره18235

34.52719301820128.56.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سلمى محمد حامد عامر القصبى18236

36.528.51929.51820131.588.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سلمى محمد مصطفى السيد حامد كيوان18237
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35.526.518.5291820127.588.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سما عصام محمد السعيد خليل18238

3423.5182713.51811688ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سما عماد عبد المعوض محمد محمد هبه18239

3229192918201278.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سما محمود عبد الوهاب خليل18240

31.52718.528.51920124.57.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سمر صفى الدين يسرى رضوان ابراهيم18241

32.528.518.52819.5181277.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سهير خيرى محمود القبانى18242

32.52818.52818.519.5125.57.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سهير شوقى شوقى البدوى18243

38291929.519.5201358.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سهيلة اسامة رمضان الفيومي18244

16.527.5172915.518.5105.577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107سوميه حسن ابومسلم عطيه شاهين18245

332918.529.519171297.59.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شروق محمد رضا سالم18246

30.52918.52918171257.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شمس حسن محمد حسن محمد18247

26.528172717.5191167.56ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد ابراهيم عبد الوهاب مسعد ابراهيم18248

35281928.51818128.586ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد اسعد السيد سالم18249

36.5291928.519181327.56.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد جمعه محمد السيد رزق18250

38.530203019.520138810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد رضا ابراهيم عبد المقصود18251

36301928.518.518.51327.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد شعبان عبد هللا اسماعيل18252

36.5291928.518.519131.588ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد شعبان عطيه المتولى على18253

363019.5291819132.588ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد عزمى عبد المجيد محمد عبد المجيد18254

342919.529.5191913189ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد فؤاد مسعد ابراهيم18255

28.523.517.527.59.517.5106.556ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد محمد على محمد ابو الحمايل18256

33.527.5182916.516.5124.576.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد محمد نجيب قطب رجب18257

3125.51928.516.518.5120.57.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهد محمود جودة بدران18258

3428.519281819127.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شهرناز وائل محمد ابوزيد عرابى18259

3228.518.527.515.51712286.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شيماء خالد رزق ابو شعيشع18260

3227.518.529171912477ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107شيماء محمد عبد هللا عبد المنعم مندور18261

32.527.51928.518.51912678ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ضحى رزق احمد احمد صقر18262

3327.52029.5202013078.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ضحى مجدى رزق محمد عبد الواحد شهبه18263

32.527.519.528.517191254.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107عائشة احمد احمد على مصطفى الفساخ18264

35302029.52019134.578ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107عائشة خالد السيد عرابي18265

2927192917.518.5121.577.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107عطاء السيد محمود على محمود18266

242718.5261513.5110.55.57ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107عال عبد الفتاح رمضان عبد الفتاح المزين18267

2625.518.525.51714112.577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107غادة ماهر نضر علي سعيده18268

32.527.518.526.517.518122.557.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فادية عماد الدين مصطفى عبد اللطيف18269

3128.51929.5201912877ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فاطمة السيد ابو النجا عبد المنعم مندور18270

36.529.52030202013689.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فاطمه احمد السيد السيد بدر18271

3628.5192919.518.513278ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فاطمه حسونه حسن رمضان حماده18272

3428.519.529.52019131.599ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فاطمه عادل نجا الشرقاوى18273

353019.529.519.519133.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فاطمه علي القصبي علي القصبي18274

34.5301928.5201913279.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فاطمه محسن رمضان رزق سليمان18275

382819.529.5181913399.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فداء فضل فتحى توكل عبد الحميد18276

28.52919.52919.519125.58.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107فرح محمد شعبان محمد ابو الحمايل18277

2927.518.5291712.51216.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107كاترين روماني انور رمزي18278

36.53020302020136.58.510ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ليلى محمد فتحي السيد محمد18279

32.527.5192917191256.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ماهى نصر عبد الجبار عبد الغفار18280

2725.51929.5181911988.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مرفت ايهاب عبد العزيز السعيد حجازى18281

30.528.519.529.517.518125.58.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مروة محمد مسعد مسعد ابراهيم18282

36.5291929.518.519132.57.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم عصام محمد محمد كشك18283

3730202920191367.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم عطيه عطيه طه المنسى18284

3528.517.528.518.5181286.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم محمد ابراهيم محمد احمد18285
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33.527.5182918.519126.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم محمد السيد يوسف حماده18286

2423.517.527.515.51710876ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم محمد رمضان كيوان عبد المعطى18287

36.53019.530201913689.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم محمد صالح عبد الرازق الغمرى18288

37.52919.529.517.519133810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم محمد محمود محمد سالمه18289

3126.518.52918181236.58ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم مرعى عالم زيدان18290

34.528.52029.51920131.599ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم نبيل رجب عبد الحميد18291

33.5291726.5181812488ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107مريم هانى الشرقاوى عبد الحميد كشك18292

37302029.51920135.5710ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ملك احمد كمال عبد الشكور شالطة18293

38.53020302020138.5710ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ملك الديسطي عبد الرازق الشحات18294

372919.53018.52013457.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ملك تميم رمضان صالح محمد18295

352618.529.518.519127.578ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ملك محمد رضوان السيد18296

3327.518291919126.557ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ملك محمد محمود محمد ابراهيم العياط18297

37.5292029.519.519135.58.59ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منار الدسوقى عبد الحميد حامد عبد الحميد18298

3326172918.519123.56.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منار محمد طة حسن ابراهيم18299

37.5302029.5201913789ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة هللا احمد محمود محمود عبد الحميد18300

3023.519.527.51519115.568ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة هللا السيد رمضان حسن المتولى18301

33.526.516.527.514.517118.576.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة هللا سعد محى الدين احمد السيد زايد18302

3529182918.517129.589.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة هللا علي محمد علي غازى18303

373018.53019.51713589ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة هللا ماجد محى الدين عبدة ابراهيم18304

25.5211527.513.519102.587ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة هللا محمد عبد المعوض السيد صقر18305

30.525.516.527.513.519113.588.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة هللا وهبة محمود وهبة على شالطة18306

36.53019.529.51919134.588.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منة عادل شعبان مسعد على18307

34291726.517.51712489ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منه هللا عمرو السعيد رمضان سويلم18308

35.52818.528161612689.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منه هللا محمد السيد عبد القادر18309

000000000ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منى حسام الدين محمد احمد محمد18310

342818.529.5161612667ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107منى سعد حسن عز الدين حسن18311

34.5291829.51916130810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107موده سامح احمد على عبده شالطه18312

352817.529.5202013089.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ميادة محمد بحبح رجب عبده18313

3628.518.529.52020132.5810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ميران هانى الشرقاوى عبد الحميد كشك18314

3629.519.530202013589.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ميرنا طارق رفعت ابراهيم جاد18315

36.52818.529.52020132.589.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ميرنا ياسر محمود احمد ابراهيم جرامون18316

3730182919.520133.5810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ميسم محمود احمد شالطه18317

23.522.517.52951797.588.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نادية شوقى رمضان محمد المتولى18318

342718.527.51312.512089.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ناردين اميل ناشد فام حنا18319

34.528.519.529.51720129810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نجوان محمد صالح عبد هللا احمد سعدة18320

32.527.519.527.515.519122.589.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ندى احمد ناجح عبد الحميد ابراهيم18321

3429.5192916.520128810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ندى السيد سالم سالم البدويهى18322

372919.529.52020135810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ندى السيد محمود عطيه18323

35.5291929.52020133810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ندى بشير محمد علي عطيه18324

30.525.517.528.51920121810ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ندى خيرى السيد عبد المنعم السبكى18325

24.527.516.5251318106.579.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نسمه حسن عامر ابراهيم الدسوقى18326

33281929191912889.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نهله ثروت عبد هللا عبد المجيد18327

3527.51929.518.520129.589.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نهى رضا محمد المحمدى18328

35.527.51929.519.51913189.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نور ابراهيم رمضان جريدة18329

2525.5172914.514.511188ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نور فؤاد اسكندر بشارة18330

362919.529.518.520132.589.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نورا رضا ابراهيم ابراهيم محمد صقر18331

35.529.51929.519.52013388.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نورا محمود صالح محمد الحديدى18332

28.528.517.528.515.515118.586.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نوران هادي محمد علي عطيه عالم18333
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32.527.5172819.518124.589ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107نورهان المرسى محمد المرسى محمد زايد18334

33.528.517.529.5201812988.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هاجر رضا السيد جبر18335

29.52718.528.51920122.587.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هاجر فيصل محمد رجب الدرينى18336

36.5302029.5202013688.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هاجر يوسف عبد المعوض يوسف18337

36302029.52020135.58.58.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هالة محمد السيد الديسطي18338

2524.515.523151510373.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هدى احمد عبد العزيز السعيد حجازى18339

1926.518241118.598.577ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هدى رشدى الدندراوى ابوشعيشع18340

34.5291827.519201287.57.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هدى رضا عبد الفتاح رجب18341

332518.5281819122.598.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هناء بركات شعبان بركات عبد الوهاب18342

37.52919.529.52020135.599ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107هند احمد محمد السعيد البنا18343

3228.51928.5182012678ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107والء محمود محمد محمد النجدى18344

32.528.5182318.519120.586.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107يارا عادل عبدة عباس يونس18345

36.529.518.5302019134.579ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ياسمين أحمد سمير الشربينى برهام18346

262.51824161486.586.5ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ياسمين السيد مروان عوض االمام18347

332518.526.516.517119.568ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ياسمين حسن ابراهيم حسن السيد18348

28.524.516.52516.51711178ادارة شرق المنصورة  002بدواى ع بنات  0107ياسمين عمرو عبد الرحمن مصطفى محمد18349

24.52915.528.511.518.510985ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108ابراهيم عبد السيد ابراهيم عبد السيد18350

342718.527.516.518123.56.57ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108ابراهيم علي عبد الفتاح ابراهيم عبد الجواد18351

372919.529.520191356.58ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108احمد ابراهيم عبد الوهاب عبد الرزاق18352

372919.5282019133.56.58.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108احمد امجد عبدالـله معوض18353

142515.524.51315.59264ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108احمد عزت ابراهيم خليفه ابراهيم18354

202814251417.51016.54ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108احمد فوزي عبد الونيس الفروجي18355

322516.5271718.5117.56.56ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108خالد المهدي العوضي علي المهدي18356

33261727.51616.5119.576ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108عبد الرحمن حلمي لطفي عبد الرحمن18357

372818.528.51818.513076.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108عبد الغني اشرف مصطفي محمد ابو العنين18358

182516.526.51417.51006.55.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108عبدالـله عادل الشحات عبد المجيد18359

252318.52614.5191077.56.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108عبد الوهاب محمد عبد الرازق عبد الوهاب18360

3628.518.528.51417.5125.576ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108ماهر سالم احمد عبد العزيز سالم18361

34.52918.527.515.516.51256.55.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108محمد احمد نجيب حسونه عطيه18362

33.526.517.5271419.5118.576.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108محمد حسين عباس عبد التواب18363

322716.527.5815.511175ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108محمد رياض عبد الجواد رياض18364

32.528.518.5281618.5123.576ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108محمد شريف عبد الفتاح ابو العينين18365

31.529.518.52815.518.512375ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108محمود عبد التواب عباس عبد التواب18366

37.53018.529202013577.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108اسماء حامد احمد ابو اللبن18367

38.5301929.52019.513777ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108امنيه السعيد السيد السيد على18368

37.5291829.52018.513476ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108اميره عزمي محمد الصاوي السيد18369

26.5281828.51719.511886.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108ايمان احمد على احمد يوسف18370

38302029.52020137.589ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108بسمله رضا عويضه الشربينى الشربينى18371

37.53019.529202013679ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108بسنت السيد ابراهيم حسن18372

35.53019.529.52020134.579ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108حنين اشرف عوض شتا الفروجى18373

35.5281929.5202013279ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108حنين صبري محمد غازي الباز18374

38.53020302020138.579ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108رحمه عبد المقصود نبيه عبد المقصود18375

28261725.515.518.51125.56.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108رنا محمد ابو الفتوح الشافعي ابو الفتوح18376

38302030201913879ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108سعاد رزق برهام عمر النجار18377

37.52918292018133.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108سهيله ناصر عطيه حسونه18378

38.53019.528.51918135.579ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108شهد بهرام عبد المطلب بهرام18379

37.530192819.52013478.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108شيماء محمد توفيق بهرام المنسى18380

373019.529.5202013679ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108عائشة ياسر عبد المقصود عبد المقصود محمد18381
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38.52919.529.52020136.578.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108عزة رزق برهام عمر النجار18382

36.52918282019.5131.577ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108لبنى عبد الحميد عبد الحميد عيد18383

36.53018.526.52020131.579ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108مريم جمعة لطفي عبد الرحمن ابو العطا18384

32.52918.528191912777.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108نانسي وحيد معوض عسران18385

372918.52816.52012978ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108نور السيد مصطفى مصطفى ابوزيد18386

2826182818.520118.578ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108نور ماهر احمد عبد العزيز سالم18387

في علم الدين18388 36301927.517.515.513078.5ادارة شرق المنصورة  002كفر بدواى الجديد  0108نوره االلفي عطيه االل

17236.525612.577.55.52.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109ابراهيم محمود ابراهيم محمد ابراهيم18389

28.529827.5519985.52.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد السيد صالح الشرقاوى18390

33.52916.52813.518120.573ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد السيد عبد اللطيف محمد احمد مرعى18391

373019.5301920135.578.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد خالد نبيه ابراهيم رمضان18392

28291426.57.518.51055.53ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد رضا اسماعيل جوده مرعى18393

37.53015.5291618.512863ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد عصام السيد البدوى عبد الهادى18394

26.52912.5279.518104.562.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد عطيه عبد الرازق احمد رزق السعدنى18395

35.526.516.526.515.519120.56.53.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد محمد رياض ابراهيم مرعى18396

23.528122841495.56.52.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد محمد صالح يحيى18397

18.52010.522.58.511.5804.52.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109احمد هانى احمد مصطفى عباس18398

30291228.5918.5108.572ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109اسامة عادل محمد ابراهيم جاد18399

322915291216.51174.53ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109اسالم حمدي ابرهيم عبد العظيم18400

10.515.56224.512.558.54.52ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109السيد احمد السيد ابراهيم حبيب18401

24309.529917.5101.553ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109الشرقاوى ابو المعاطى الشرقاوى محمد عبد العزيز18402

372917.529.519191326.53ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109امير طه عبد الخالق عبد الجواد البطل18403

7.520.5321.52.512554.52.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109رضا محمد عطيه عبد الهادى منصور18404

21.5186.529.5813.583.553ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109رياض شعبان محمود سعد السيد العدل18405

31.5281529.514181185.52ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109سمير عطيه سمير عبد الرحمن حجازى18406

29.530133013.518.511673ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109طارق محمد محرم ابراهيم بدوى18407

16.519.510.5281116.585.54.52.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109طه ضياء الدين نبيه ابراهيم رمضان18408

22.518.59201011.5804.52ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109عبد الرحمن عاطف احمد عبده18409

28.53013.52914.514115.555ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109عزيز رضا عبد الـله عبد الوهاب سيد احمد18410

22.525.51029.51115.598.54.54.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109كريم رضا محب لبيب عبد الوهاب18411

282713.52914.517.511254ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109كريم محمد صادق محمد صادق18412

3128.514.53017.518121.575.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد خالد حامد رزق سليمان18413

34.52914.529.51918126.56.54.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد رجائى محمد محمود ابو العنين18414

31.53015.53019191266.54.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد رضا صادق محمد18415

32.53016.529.517.5191266.55.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد رضا محمد ابراهيم جاد البطل18416

252710.528.512.518103.56.53.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد رضا محمد حسن السيد18417

132542711108053ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد رمضان عطيه عبد العزيز18418

25.526826.512.514.598.54.52.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد سمسم محمود عبد الجليل شعبان18419

332912.52818.5171213.54ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد عبد الرؤف محمود عبد الرؤف العقده18420

3127.514281514.5115.553ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد مصطفى سمير مصطفى ابراهيم حبيب18421

36301629.518.517.51304.55.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمد ياسر عبد الوهاب عبده يوسف18422

1525.514.527.513.5179643.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمود السيد محمد عبد العزيز محمد حطبه18423

32.52915.529.518.516.512579.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109محمود رضا علي علي مرعي18424

31.52792915.5161124.56ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109مروان محمد عبد الواحد مرزوق18425

323011.529.518181214.56ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109ناصر حاتم صادق ابراهيم صادق18426

242613.527.51217.510354.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109هشام اشرف عبد السالم السعيد محمود18427

32.529182918.5191277.56.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109اسماء محب محمد عبد اللطيف  عبد الهادى18428

27.52915281219111.56.56.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109الزهراء ايمن محمد عبد الرؤف العقده18429
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33.5291829.518.519128.588ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109امنيه عبد المعطي انور عبد المعطي18430

32.527.5182916.516123.575ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109اميره احمد فاضل احمد عشرى18431

32281826.51619120.57.56ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109ايمان عادل محمد ابراهيم جاد18432

302917.52917.5191237.56.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109ايمان محمد رجب محمد عبده18433

32.52918301919128.58.57.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109بسمله امير عبد الخالق عبد الجواد18434

33.53018.52920191318.58ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109بسنت ربيع عبد الجواد الباز محمد شطا18435

13.526.5916816.57343ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109بسنت رضا بركات احمد رزق18436

28.528.5182814171178.55ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109بسنت عشماوى عبد الخالق عبد الجواد البطل18437

35.53018.53019.518133.57.56.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109تسنيم محمد محمود احمد الشربينى18438

363018.53019.5171348.56ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109جمانه خالد محمود محمد سيد احمد18439

يا ابراهيم راضى السيد رمضان18440 32.5301828.518.516127.58.56.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109دال

3329183018.513128.58.56.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109دينا شريف فاروق عبد الصمد18441

30.527.517.5291717121.58.56ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109دنيا فرج راشد جبر النجار18442

32291829.518.51912755.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109روان رضا السيد عبد الفتاح18443

343018.529.518.518130.566ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109روان علي السيد احمد علي18444

3630133019.519128.575.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109ريم محمد محمد ابراهيم عبد الهادى18445

262814.52918.51911685.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109ريم وائل احمد عبد الحميد محمود النجار18446

2526.513.529.51819112.585.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109زينب عبد القادر محمد الشحات18447

24.528.51129.516.518.51106.55ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109سماء نادى سمير عبد الرحمن حجازى18448

292811.528.518.519115.584ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109شهد احمد عطيه محمود زيدان18449

28.53014.53019.519122.584.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109شهد السيد محمود فتحي علي18450

21.5181.525.561972.574ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109شهد حاتم رشدى محمد محمود18451

33.528.51529.51919125.589ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109شهد ممدوح عباس حسن عبد الـله18452

30.52917.52916.519122.585.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109فريدة السيد عوض حنطور18453

32.52918.528.518.52012785ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109ملك احمد منصور السيد منصور البطل18454

35301929202013385.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109منه الـله سعد عطيه سعد محمد18455

32.53016.528.519.51912785.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109مى محمد حسين الشرقاوى18456

26.5251827.516.518113.584.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109نجالء مصطفى عبد الخالق مصطفى زين18457

23.52518271519108.583.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109نورا عطيه مصطفي عباس خضر18458

3429.51929.519.520131.585ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109هاجر صبرى عطيه عطيه على سليم18459

262917.52817.52011884ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109هاجر محمد محمود محمود احمد االسطى18460

26291424.51420107.585ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109يارا رمضان عطيه عبد العزيز18461

29.529.51729151912084.5ادارة شرق المنصورة  002منية بدواى ع  0109يمنى رضا عبد المنعم محمد عبد المنعم الباز18462

232718.526.515.514110.551.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ابراهيم سمير ابراهيم محمد يوسف18463

26.52818271517114.562.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ابراهيم على عبد الحليم على الشربينى18464

25261824.514.510.510863.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد اسماعيل ابراهيم عبد الخالق18465

9.517.59.518143.568.531.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد السيد عطيه السيد موسى18466

35.52818.52917.515128.575.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد خالد محمد الشربينى السيد18467

2128.517.526.51712.5110.563.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد دياب محمد احمد الجمل18468

32291728.51815124.553.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد صالح السيد سليمان18469

21.5201824161099.532.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد عباس عبد السالم السيد18470

2923.51825.5141311052.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد فاروق احمد ابراهيم كامل18471

34291829171412774.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد مجاهد عبد الخالق حسن18472

21.5271622.511.51098.533.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد محمد احمد ابراهيم جمعه18473

33.527.517.52817.512.512454ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110احمد محمد جوده عثمان18474

3426.517.529171512482.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110اسامه على رشاد محمد الدسوقي18475

283017.528.516.59.5120.554ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110اسالم وائل شوقى المهدى السيد18476

32.5291828.5171512574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110الزين السعيد مراد محمد رضوان18477
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22.5201424.516109744ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110السيد حماده عبد السالم السيد القبابى18478

25.5261827.515911243ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110السيد دياب محمد احمد الجمل18479

33.525.51728.51712121.553.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110السيد شوقي عبد الغفار الغريب18480

31.5291828.5171612444ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايمن السعيد رمضان محمد عبد العزيز18481

28.524.51827.515.51611462.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايهاب ابراهيم على المتولى عبده18482

332617.52815.51312044.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايهاب محمد ابراهيم محمد السيد18483

322818.529.5171512566ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110جمال اشرف مرتضى حسن السيد18484

24.52517.526.51712110.556ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110حسام حمدى عبد الحميد مصطفى18485

2919.517.524.51416.5104.555.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110حسين عطيه حسين عبد الرحمن18486

1319.51526.59.510.583.553ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110حماده سمير محمد ابراهيم السيد18487

26.522.515.525.5151510553ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110حمدى رضا محمود الشربينى احمد18488

323018.529.517.515127.574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110راضى عبد الهادى راضى على صالح18489

28.52718.528.58.513.511143ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110رضا حماده محمود منصور18490

2925.5182813.512.511463ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110زياد حلمي كمال السيد18491

28.527.517.525.513.515112.551.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110سامح عطيه زكريا عطيه محمد18492

27.525182716.517.511443.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110شوقى فريد شوقى شحاته18493

30.5261829.516.515120.543ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عادل عمرو جمال الدين رجب18494

2523.516.525.513.51610453ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عبد الرحمن رضا شحاته ابراهيم على18495

31.521.51828161711543ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عبد الرحمن جيفارا هالل السيد18496

29.5291829.517.517123.554ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عبد الرحمن حمدي متولي ابراهيم فرج18497

29.52818261618117.551.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عبد الرحمن رجب جميل رجب18498

34.522.51827.517.513.512053ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عبد الرحمن هالل محمد عبد الخالق اسماعيل18499

6.511.516211012.56551ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عدى محمد عبد الخالق عبد الغفار18500

18.5181522.511.51285.563.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عالء عادل علي ابراهيم ابو العنين18501

2619.515.524.510.5179674ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عالء مدحت فكرى بهجت سليمان18502

32201726151311064ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110على رضا على مسعد سليمان18503

20.51715.52414.51391.562ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110علي محمدعلي محمد ابو الفتوح18504

24.5271728.51515.511263ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عماد السيد عبد المعبود عاشور18505

3327.517.528181712474ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عمر ماهر محمود السعيد االلفي18506

27271721.51513.5107.563.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110عوض ايهاب عوض محمد المنجى18507

20.521.516.524.511.517.594.563ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110كريم رضا سالم سليمان السيد18508

282617281312.511263.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110كريم عبد الخالق ابراهيم عبد الرحمن18509

3427172917.513124.573ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ماهر احمد ماهر احمد احمد18510

29.526.516261512.511353.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد ابراهيم عبد الغنى احمد الباز18511

302717.52413.51311253.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد اشرف محمد محمود على حسن18512

21.525.516.519.512119552ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد السيد عطيه فرج18513

27.5241720.514.514103.552ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد السيد محمود السيد احمد18514

16.516.513.5159.5137140.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد المهدى عبد المطلب الجمل18515

28271728171511741ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد بركات هالل عبد المعطي18516

33.526.51828171512344ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد حمدي سالمة احمد الباز18517

30.52618271617117.563ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد خالد حسنى عبد المنعم المكباتى18518

322717.527.515.513119.544ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد خالد محمد سعد معين18519

33.52917.52817.515.5125.544ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد رضا محمد السيد مصطفى18520

29.517.516.52415.51210344ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد رضا محمد صالح يوسف18521

25.524.516.522.51616.510551.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد سامح السيد كامل مطاوع18522

34.5281728.516.515.5124.552.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد سمير الجيوشي عبد الجواد18523

322816.52814.515.511952.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد شحاته شحاته رجب18524

4.51313.526.51010.567.540.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد عادل المغاورى احمد18525
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16.519.51425.5512.580.541ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمد ناصر محمد محمد الجمل18526

2926.516.525.515.51511352.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمود احمد بركات عبد المنعم المكباتى18527

1319.51523108.580.551.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمود احمد رمضان عبد الحى المنسى18528

17.52517.525.512.511.59842ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمود العيوطي انور السيد محمود18529

11.524.517.518.511138341ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110محمود زغلول رشاد عبد المنعم جاد18530

22.52817.527.51313108.532ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مروان السيد محمد محمد عبد الرازق18531

25.52617.527.514.51511154.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نجم الدين محمود محمود عبد الحميد18532

3625.517.528.51315120.554.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110وليد النميرى الشحات السيد رضوان18533

34.52919.529.517.516.51305.56ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110اسراء محمد احمد عبد المجيد الشهاوي18534

29.52817.52917.513.5121.565ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110اسماء شعبان عبد الخالق عبد الغفار18535

35281728.516.514.512574.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110االء سمير احمد فهيم احمد18536

32.528.517.5291714124.575ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110امانى سعد الطنطاوى فرج18537

3228.517271916123.565.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110امانى ناصر محمد سعد معين18538

27.52617.529.515.51611674ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110اميره محمود رضا الباز عبد الحميد18539

2824.5162916.515.51145.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110انجى محمد فتحى الديسطى18540

3327.51828.51516.512266ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110انغام محمد زكريا عطيه محمد18541

33.526.517.527.5151512055.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110اية محمد السيد اسماعيل18542

35.52918.528162012756ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايمان رضا الشحات محمد حسين18543

35.52816.528172012555ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايمان عبد هللا شعبان السيد على عبده18544

9.52012.521131.57641ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايمان وائل عطيه محمود محمد18545

29.52817.527.516.517.511936ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايه تامر محمد فوزى18546

35.5281929.519.519131.557ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايه حسن احمد حسن احمد18547

33.52817.526.518.51912446ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايه نجيب السيد محمد على18548

34281829.51715.5126.546.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ايه وائل محمد عبد الرحمن ابراهيم18549

36.52918.529181813147ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110بسملة خيرى السيد عبد الغفار محمد المكباتي18550

37.52819.5291919.51334.57.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110حنان احمد سعد سليمان18551

30.525.51828162011865ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110حنان عبد الحميد احمد محمد الجمل18552

34281928.51720126.555.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110حنين حربى فاروق محمد ابو المعاطي18553

32.5281928.516.516124.544ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110خلود خالد عبد الكريم ابراهيم جمعه18554

182416.5261617.5100.564ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110دعاء ابراهيم على عبد الحى18555

35.528192917.518.512955.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110دنيا السيد احمد محمد ابو ركبة18556

24.51515.5221359052.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110دينا احمد حمزة محمد حسن18557

33281929182012766ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110دينا حمدي عبد الوهاب محمد الشاذلي18558

دا عبد الحميد محمد الشربينى السيد18559 35.528.51929.516.52012957ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ران

34281929.51719127.566.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110رغده المتولى عبد المطلب محمد الجمل18560

35.527.5192918201296.56ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110زينب السيد عبد الحميد محمدالسيد18561

36.529192917.5181317.56.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110سارة السيد عبد الغني احمد الباز18562

34281929.517.5191286.56ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110سمر اشرف محمود عبد الحميد مصطفى18563

3226.51929.517191247.53.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110شهد السيد احمد يوسف18564

33.527.51929.516.5201266.53.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110شهد محمد رزق حسنين حامد18565

332919.5301820129.56.57ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110شهد محمد على البيومى عبد الهادى18566

342719.528.52019.512977ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110شيرين محمود طاهر محمد حسين18567

29241527.512.510.51086.54.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110علياء حمدى نصر محمد الشحات18568

34.525.5192716.519122.55.56ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110فاتن اسامه محمد السيد مصطفى18569

3426192615.519.5120.55.55ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110فاطمه عادل محمد الشربينى18570

32.5271927.510.517.5116.555ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مروة احمد السيد الذكي علي18571

34.5301929.517.518.5130.586.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مروة فرج السيد الطنطاوي18572

35.5282029.519.519132.566ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مريم احمد محمد االمام طه القبابى18573
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2518.517.52412169764ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مريم السيد الشربيني على الشربيني18574

31.526.5192612.516115.565.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مريم الشاذلى عبد الرحمن احمد الجمل18575

34.52819.529.518.5201308.55.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مريم نشات حسن السيد رضوان18576

37292030202013684.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مريم هانى ممدوح البسيونى على18577

3525.519271720123.565.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110منة هللا رضا احمد محمد الطحان18578

332819.529.5161812676ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110منة وئل عطيه يوسف18579

342819.529.517.518128.576ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110منه السيد الشحات السيد رضوان18580

30.5201928.51518.51137.55.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110منه عبد العزيز محمود عبد العزيز زيد18581

3729203019.520135.586.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110مى خالد عطيه احمد محمود18582

3529202919.519132.579ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ناردين ايمن نخلة رزق مسعد18583

352819.527.516.513126.577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نجوى حمدى محمود محمد على18584

3527.519.52817.516127.575ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ندا ء مصطفى مديح عبد المولى طة18585

36.52719.52516.515.5124.577.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ندا السيد مديح عبد المولى طة18586

17.517.5192312.5889.54.52.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ندا رضا المرسى ابوصالح18587

31.529192816.51412463ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نهى حربى عبد الوهاب محمد موسى18588

31.52819271514120.564ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نورا سمير عبد الخالق احمد الديسطي18589

31271927.51611.5120.574ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نورا صبحى صبح محمد احمد18590

35292028191513186.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نوران حاتم عبد الهادى السيد18591

2727.519251513.5113.557.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نورة مجدى سالم سليمان السيد18592

322919.52817.5161267.54ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نورهان شاكر محمد عبد الهادي شتا18593

2928.519.526151511885.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110نيره ايهاب عطيه السيد السيد عبد الحافظ18594

36.52819281713128.575ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110هاجر محمد حلمى حافظ احمد18595

35.52919.52717.515128.587.5ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110هالة شوقى احمد احمد يوسف18596

36.5292028.5181513287ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110هناء حسين رياض متولى18597

2226.51928.516.513.5112.566ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110وداد حمدي هالل عبد المعطي18598

352819.529.518.514.5130.567ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ياسمين احمد محمود عبد الوهاب18599

34291928.517.51412876ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ياسمين رجب محمد السيد شالطه18600

35291928.517.52012976ادارة شرق المنصورة  002الشهيد محمد على رمضان ع م بطرانيس البحر  0110ياسمين محمد رزق حسنين حامد18601

3830203019.520137.588إدارة غرب المنصورة  001رياض الصالحين الخاصة  0011شهد محمد سعيد السيد خليفه18602

2026.565.5317.56152.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775ابراهيم ابو الفتوح رمزى محمد محمد19001

3728.516.529.51320124.5610مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775احمد احمد حسن عبده الباجورى19002

31.53014.523.5519.5104.558.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775احمد اسالم احمد بكر19003

000000000مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775احمد اسماعيل فرج غنيم19004

3828.51828.513.519.5126.579.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775احمد رفعت محمد السعيد اللواء19005

373016.528.511.520123.579مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775احمد محمد حسن الشربينى السيد حسن19006

363019.529.5202013569.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775احمد مصطفى السيد محمود سلطان19007

34.52916.5301717.5127710مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775اسامه امجد محمد ابراهيم الدسوقى19008

38.53018.526.514.520128710مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775اسماعيل احمد اسماعيل حسين امام19009

37.53017.529.515.514130710مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775باهر مجدى نجيب نقوال نجيب19010

31.529.5182712.518118.54.59.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775خالد عبد المنعم محمود عبد المنعم سعفان19011

33.530162917.517126710مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775سيف الدين خالد احمد محمود هجرس19012

31.53019.526.518.519.5126810مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775عبد الرحمن عماد فاروق عبد الشافى19013

35.53014.527.51318120.5410مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775عبد هللا حسن ابراهيم ابراهيم الحسينى19014

34.530192917.517.5130710مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775عمر احمد عفيفى عبد الهادى19015

37301827.51920131.579.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775عمر عماد على عبد العزيز19016

35.53017271920128.558.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775عمرو الشافعى منصور محمد حسن19017

343017251519.5121710مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775ماجد احمد حامد عبد التواب قنديل19018

36281828.51718.5127.52.58.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775مازن ايهاب عبد الستار ابو النجا الحسينى19019
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000000000مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775محمد السيد صبحى حسين بكر19020

36.53017.5299.518.5122.559.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775محمد عصام الدين محمد ابراهيم خير هللا19021

38.53017.53015.517131.548.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775محمود هانى حافظ ابو ريه19022

3629.51825.57.517.5116.559مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775مهند احمد عبد العزيز المرسى شعيب19023

26.5301729.52.516105.569مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775يوسف مصطفى محمد محمود19024

33.53016.52912.520121.588.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775اروى احمد على عبد اللطيف على19025

38.530193019.52013779مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775جنى ايمن صالح محمد رجب19026

2927996.518.580.543مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775روان احمد معوض عبد المجيد عبد المجيد ابو العنين19027

31.5301329.511.517.5115.5410مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775روان طايع عبد اللطيف حسن على موسى19028

38.5301929.519.519136.5910مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775روان محمد ذكى حسن19029

332917.52613.520119810مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775زينه محمد عبد العظيم احمد19030

000000000مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775سلمى عصام احمد التهامى محمد الكامل19031

3427.5162915.520122510مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775شادن على محمد صادق البدوى19032

36.529.516.52715.520125610مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775شذا احمد اسماعيل حسين امام19033

34.529.5162717.520124.5810مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775شهد احمد اسماعيل حسين امام19034

35.530183019.520133910مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775شهد محمد فخرى عبد اللطيف محمد19035

000000000مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775شهد محمد محمود عبد الحى عبد العزيز19036

33.53017241420118.559.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775صفيه مصطفى ابراهيم مصطفى محمد19037

3828.519.529.519.5201356.55مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775علياء حسن محمد السعيد محمد19038

3929.51929.5182013579.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775عنان احمد رمضان عبد العاطى19039

3929193017.520134.589.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775ليزا محمد جمال الفضالى سعد حجى19040

3429.515.522.511.52011389.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775لينا عماد انور الشربينى متولى19041

30.528.51320.51218104.538مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775لينا هشام سعد احمد شرف الدين19042

000000000مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775ليندا محمد لطفى محمد الطنطاوى19043

32299.52314.52010849مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775مريام طه احمد محمد النادى19044

39.53019.5302019.513969.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775ملك عاطف محمد عطوة19045

39.529.519.5302020138.579مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775منه هللا سامح عبد الرحيم سعد الدين19046

28.525.5122214.520102.558.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775ياسمين الشافعى محمود صالح محمد عبد الهادى19047

38.53019.529.52020137.58.59.5مدارس الغات  003(انجليزى)اللغات الفرنسية   0775يمنى جمال محمد حسن على الجمل19048

21.58.510.520.5818.56977.5مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776احمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف يس بدر19049

2810.5122411.517.58679مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776حسن فراج عبد هللا ابو غنيم محمد السيد19050

32.5101825.5141910068.5مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776رامز هانى نبيل وهبه جرجس19051

35.51520271918116.559مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776سامر مجدى محمود على العدل ابو العنين19052

3110.51727.51713.510344مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776عبد الرحمن محمد حمدتو ابراهيم العيسوى19053

32.55.518.521.514169248مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776كريم هانى نبيل وهبه جرجس19054

34.51419261620109.579مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776مازن اشرف عباس حسن شلبى19055

3412.519261516.5106.579مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776مينا ايهاب نجيب اسكندر بانوب19056

3812.5202918.52011889مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776رهف محمد محمد فوزى توفيق صقر19057

3313.51422.512.52095.578.5مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776نادين حازم طاهر حسيب حسن19058

30.58.51520.59.5178468مدارس الغات  003(فرنسى)اللغات الفرنسية   0776نورين يحيى مرعى محمد السيد البحراوى19059

34.528.515.528.5162012369.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778احمد حسام حسن حامد عطوه19060

31.529152715.52011878.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778احمد شكرى بدوى محمد خضر19061

32259.5231220101.578.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778احمد محمد زغلول محمود المصرى19062

34.529.519.53019.520133710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778احمد محمد سعد الوكيل19063

3629.52029.519.520134.5710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778احمد محمود فتحى عبد الفتاح جراوش19064

36302029.51820133.5710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778احمد هانى رمضان عبد الجواد عوض19065

35.529.519.53019.520134810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778اخمد امين حسن احمد رضوان19066

353018.529.51520128810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778ادم حسام عبد السالم محمود ابراهيم19067
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36.5290301720112.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778ادهم اسالم حامد احمد موافى19068

27.5281128.511.516106.579.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778اياد صالح حسن عباس جعفر19069

37.529.520301819135810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778باسل حسن محمد شوقى ابراهيم مشالى19070

3718.52029.51520120810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778باسم محمد عبد الرحمن محمد محمد19071

35.52817.52816.520125.589.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778بالل عبد السالم بالل عبد السالم19072

38302029.518.520136810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778حازم ابراهيم محمد الشربينى19073

36.52815.527.51520122.579.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778خالد محمد السيد الحديدى19074

35301930181713289.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778زياد حازم فؤاد عبد الحميد ابو المجد19075

31.521.51423.59.517.510068.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778زياد سامح محمد نبيل عبد العزيز الشبراوى19076

35.530182914.51712769.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778زياد محمد زين العابدين محمد المتولى19077

34.529.516.529.5161712679.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778طارق ابراهيم عبده زكى مصطفى19078

362517.52811.51911889.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778عبد الرحمن احمد ماهرعوض حامد الشافعى19079

38.529.52029.51916.5136.588.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778على محمد محمود محمود محمود19080

38.53020302020138.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778عمر السيد حلمى شلبى19081

38.53020302020138.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778عمر خالد عبد العزيز جمعه19082

363020301920135810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778عمر محمد حامد زكى الخياط19083

38.5282028.518.520133.5610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778عمر هانى محمد جالل ابراهيم العزب19084

38.529.5202918.519135.5610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778عمر وليد محمد حسنى حسن سليمان19085

38.529203018.520136810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778عمرو خالد محمد السعيد محمد سيف النصر19086

000000000مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778فارس وائل عبد الرحمن دعبس19087

32.529.5162615.519119.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778لؤى الغريب زاهر اسماعيل محمد19088

37.529.517.527.514.520126.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778لؤى رامى محمد خيرى محمد هالل19089

363018.52717.518.5129610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد احمد فتحى احمد متولى19090

36.529.52026.51720129.588.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد السيد منصور سنوسى حموده19091

353018.524.591811768.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد بهاء الدين محمود اسماعيل منصور19092

34.5301827.515.520125.5710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد جاسر محمد اسماعيل موسى19093

3429172818.520126.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد جالل محمد احمد خفاجى19094

363020301920135610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد عبد المطلب ابراهيم حسن الشرقاوى19095

3729.51929.515.520130.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد فتحى منصور سنوسى19096

37301929.518.52013469.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد مؤنس عبد الخالق يونس عبد الخالق19097

3829203019.520136.5610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد ماجد محمد احمد19098

32.529.52029.516.520128710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد مصطفى عزت يوسف عنبر19099

33.529.52025102011859مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمد هشام عبد السالم مالك السيد19100

33301826.51319120.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمود احمد محمود قاسم19101

34.52817261216117.5710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمود بهاء الدين محمود اسماعيل منصور19102

39301930192013779مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمود حمدى محمود عوض سالم19103

362916.529.592012079مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمود محمد محمد السيد كراويه19104

363018.527.518.520130.559.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778محمود محمد محمود عيد19105

3128.51619.5102010559.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778مروان سعد الشربينى محمد الشربينى19106

34281624.513.518.511649.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778مصطفى رجب محمد طلعت ابراهيم حماد19107

36.530203019.520136510مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778موسى محمود محمد عزوز حامد محمد19108

37.52917.525.515.520125510مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778يوسف ابراهيم حسن قاسم حسن19109

35.53020302020135.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778يوسف احمد عبد الفتاح الباز يونس19110

25.5301225.56.516.599.579.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778يوسف بهاء الدين محمود اسماعيل منصور19111

32.53018.529.515.51812669.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778يوسف عاطف عبد الرحمن محمد عيسى19112

3529.517.529.51917130.569مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778يوسف هشام السيد ابو النجا ابو النجا19113

31.52817291914124.569.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778يوسف وحبد فؤاد لوقا بشاره19114

37.5302029.519.520136.569مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778االء محمد محمد حسن خويصه19115
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37.52918.527.51920131.568.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778بسمله محمود لطفى طه عبيه19116

39.529.51930202013859.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778بسنت احمد عبد الفتاح عبد الحميد متولى19117

373018.5302020135.5710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778جنه عباس عزمى عباس اسماعيل19118

36.53018.529.52019.5134.5610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778جنى محمد محمود  احمد العمراوى19119

37.529.517.52919.519.5133610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778حبيبة عمرو عبد العزيز حمزة عبده المغير19120

373017.529.519.520133.5510مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778حبيبه ايمن فؤاد حسين البدالى19121

ن عبد السميع تحسين عبد السميع19122 373018.5302020135.5610مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778داري

3629.51829.518.518131.539.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778دان على عادل على عبد الهادى19123

35.5281829.51919.5130710مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778دنيا احمد جالل احمد السيد19124

383019302019.5137810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778رؤى ابراهيم ابراهيم على الشرقاوى19125

000000000مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778رقيه عمر السيد محمد بدر الدين19126

3629.515.529.516.51912779مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778روان حسام معتز عبد العزيز19127

نا محمد محمد السيد حامد على19128 38.5302029.5202013888.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778رودي

3830182819.520133.568مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778سلمى سامح فهيم ابراهيم بكير19129

000000000مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778سلمى محمود محمد ابراهيم محمود زاهر19130

3830183016.517132.589.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778سما احمد ناصف شادى19131

35.529.51829161912869.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778سما تامر محمد محمد مصطفى19132

38.53019.5302020138810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778سنا السيد عبد المقصود محمد السويركى19133

38301929192013589مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778شهد ايمن محمد ابراهيم شوكت19134

36.53017.5301919133810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778شهد محمد حموده عبد العزيز نصر19135

33.53018.528.51919129.588مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778شيماء محمد سرور محمد محمد عبد الرحمن19136

33.528.5172717.519.5123.589.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778فرح محمد حسين الشربينى حسين االمام19137

3129.51729.516.520123.5810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778كنزى هشام رمضان محمد الفيومى19138

34.530163019.520130810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778النا عمرو زكى عبده عيد عوض19139

38.53018302020136.579.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778لينا محمد السيد بدير ندا19140

242816.52714.518.511069.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778مريم اشرف مصطفى مرزوق19141

33.5301927.517.520127.579.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778منة هللا محمد مجدى عبد القادر19142

31.52803015.52010587مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778منة هللا هشام فوزى عبد المطلب19143

000000000مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778منى هانى على طه سعفان19144

362916.5281520124.5910مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778ميان عصام محمد شعالن19145

34.5301829.51919.513189.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778ندى السيد عبد العظيم الشرقاوى19146

36301525.51620122.589مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778ندى حماده رفعت سليمان طه شليل19147

3429.516.5261619.512289.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778نور على عبد هللا على عبد هللا19148

353016.527.51720126810مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778نوران عبد الحميد محمد السعيد دويدار السيد19149

38.53020302020138.589مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778نورهان وفيق ابراهيم السعيد النجار19150

38.53018.53017.520134.589.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778هبه حازم احمد مجاهد على19151

35.530193018.52013369.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778هدير مطيع عطيه بيومى19152

000000000مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778هنا احمد حبيب البسيونى19153

3430193018201316.59مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778هنا محمد السعيد صادق السعيد19154

39.52919.530202013889.5مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778وئام ايمن ناصف اسماعيل شادى19155

3930203019201387.59مدارس الغات  003الفردوس التجريبية للغات  0778يمنى محمد الحسينى عبد العزيز محمد19156

32.52617.5225.520103.56.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ابراهيم حمدى شبراوى السيد السعدنى19157

29.5261824.55.517.5103.568.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ابراهيم عماد ابراهيم عرفات عيد19158

3130192512201177.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد ابراهيم فتحى عبد الرحمن مرسال19159

23.52113.519.55.517.58356.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد اشرف عبد الرازق المتولى االمام19160

27.528.519281614.511967مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد ايهاب السيد عبد الواحد صالح19161

34.52919.5291617.51287.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد ايهاب فؤاد احمد عبد الحميد19162

38.53020302019138.579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد بركات سيد ابراهيم االلفى19163
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31.526.518.524819.5108.567.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد سامح محمد محمود ابوالعينين19164

30.529172916.518.51226.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد سمير عيسى عيسى محمد19165

30.527.51824181711858.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد صالح عبد الرازق عبد المجيد حسن19166

29.52413.521.54.517.59368مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد عادل احمد احمد بدوى19167

34.52617.527.51619121.568.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد عبد الغنى هارون عبد الغنى القللى19168

362917.52914.519.512668.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد عبد الوهاب عبد العزيز الباز محمد19169

362616.5231019111.55.56.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد عصام نجيب احمد يونس19170

34.52817.524.5819112.55.56.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد على سعفان على محمد19171

3629.518.5302019.51349.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد عماد ابو السعود عبد السالم حلوة19172

000000000مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد عماد طلعت الملوانى19173

32.528.515.522.542010387.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد عمرو ابراهيم يسرى محمود اسماعيل19174

301714.5273.516924.55.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد ماهر االحمدى على المتولى19175

000000000مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمد بهجت السيد العيسوى19176

302414.519213.589.578مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمد حمدى محمد السالب19177

322816.5301917125.57.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمد حمدى محمد عزت19178

3629183017.512.5130.569مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمد صالح عبد العزيز عتابى19179

35.53017.53018.518.5131.55.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمد عبد المولى جاب هللا19180

35.529.515.5282019.5128.55.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمد عماد الدبن يحيى احمد عسكر19181

3829.517292020133.579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمد محمد رياض متولى19182

3129172819.519.5124.56.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد محمود محمد قاسم الفرماوي19183

342917.52418.52012378.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد نبيل عبد العظيم السعيد احمد19184

35.529.518.5301919.5132.56.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد هشام جبر ابو المعاطى الشهاوى19185

000000000مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779احمد ياسر عبد النبى محمد19186

37.52917.529.51820131.579.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ادم انور السيد محمد احمد الحنفى19187

31.526.511.522.517.514.5109.548.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ادهم حسام محمد فتوح  سلطان19188

36.528.517.5301817130.559مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ادهم محمد محمد السيد الشرقاوى19189

3829.518.5301719.513379.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779الحسين احمد عبد الرازق احمد عبد هللا19190

30.52916.53017.519.5123.559مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779اياد رضا ابو الحمايل على اسماعيل19191

36.5291929.519.519.5133.558.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779اياد محمد السيد محمد ابو زيد19192

34.52316.525.511.51911168.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779اياد يسري موسى محمد على19193

3729.518.530192013489.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779باهر عماد متولى السيد الخولى19194

23.528.510.528.51619.51077.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779حازم عبد الرحمن عبد الرحمن رزق ليله19195

30.522929.57.52098.579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779حازم محمد متولى حلمى محمد البسيونى19196

35.5291626.514.519.5121.579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779حسام احمد محمد الحصى19197

37.52917301619.5129.57.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779حسن اسماعيل عبد الهادى اسماعيل19198

383019.5301919136.558.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779خالد سعد سعد حسانين19199

3729.5183019.5201347.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779خالد عمرو عزت عبد المنعم خليفه19200

332715.525.5141911589مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ذياد وليد فؤاد المحمدى فؤاد الشافعى19201

26291224.511.516.51037.57.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رامى اسامه ابراهيم ابو العطا الوزير19202

252610.519111591.589مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779روبرت اشرف فؤاد جورجي ميخائيل19203

3426.51424.511.518.5110.57.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779زياد اكرم منصور على19204

30.527.5132311181057.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779زياد طارق السيد الباز ابو الفرح19205

31.5272024.514.518.5117.55.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سيف الدين احمد محمود محمد احمد البربرى19206

3929.52025.516.519.5130.55.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سيف الدين محمد عادل محمد محمود ابو العنين19207

3625.515.5241416.51155.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شادى محمد شاكر عبد الهادى ابو الدهب19208

36.530203019.5201365.510مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779طارق محمد احمد البهنساوى19209

27.528172913.518.51155.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد الرحمن احمد عبد هللا عبد هللا حسن19210

000000000مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد الرحمن حسام الدين محمود عبد العظيم الحداد19211
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3830203019.519137.55.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد الرحمن راضى الفرحاتى محمود العزازى19212

34.528.512.5251619.5116.579.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد الرحمن عمر مختار عمر الجوهرى19213

2027.5122215.519.5977.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد الرحمن محمد احمد ابراهيم احمد النجدى19214

2726102613.519102.579.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد الرحمن محمد احمد محمد االديب19215

27.5279281320104.57.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد الرحمن محمد صالح السيد الهنداوى19216

22.527.582811.51897.57.57.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد هللا خالد عبد الشكور السيد ابو العطا19217

000000000مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد هللا رضا رشاد ابراهيم ليله19218

282610.528.510.518.5103.556.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عبد هللا رضا عبد هللا مرجان19219

32.529.52029.511.51712376مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عز الدين محمد مصطفى طه حسن الحفناوى19220

36291929101712376مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عالء السيد عوف عوف العشرى19221

33.528.5193011.518122.576مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779على ايمن على السيد محمد19222

2629.516.5271611.51154.56مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779على محسن سيد احمد مرسى عيسى19223

2226.519.527101810559مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمار محمد احمد ابراهيم النجدى19224

3127.519.526102011457.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر احمد محمد احمد محمد عبد هللا19225

31.525.517.5278.51811076مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر اسامه مكين محمد عبد المنعم خليف19226

3527202915201267.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر ايمن محمد على الشربينى19227

37.5302029.519.520136.57.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر حاتم سليمان حسن ابراهيم19228

3729.52027.518.520132.57.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر شريف انور عبد اللطيف احمد19229

282915.5281518115.546.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر طارق محمد الدمرداش الغازى19230

32.5281929.515.517.5124.57.57.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر عاطف العراقى مختار19231

3228.52029.517.518.5127.57.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر محمد شعبان المحمدى السيد19232

30.5291929.591811776مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر هشام عبد الفتاح عيسى خفاجى19233

34.530202813.51812676مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمر وليد محمد محمود مرسى19234

29.5301827.510.517.5115.566.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمرو شريف ابراهيم حسن يوسف19235

000000000مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمرو عالء محمد محمد عبد القادر19236

33.528.52029.51720128.57.57مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمرو فرج ابراهيم محمد19237

33.526.519.528.57.520115.556مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عمرو مجدى ابو المكارم محمد صالح19238

34.52920291520127.57.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779فتحى طارق فتحى عبد السالم سليمان19239

3627.5202915.52012877.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779كريم السيد احمد محمد ابو المعاطى19240

3729.52028.5162013176.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779كريم وليد ابراهيم فوزى عبد العظيم محمد19241

3730203019.520136.568.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779كريم وليد متولى عبد الحميد سالم19242

35.53019271720128.589مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779كمال عصام جمعه ابراهيم طرطير19243

30292024.514.513.511879.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779كيرلس جوزيف جورج بشاره بطرس19244

2827.518.527.510.513.511278مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779كيرلس رفيق بشرى مترى عوض19245

30.5291926.515201205.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779لؤى وائل حسن على حسن19246

3029.52027.515.520122.558مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد احمد محمد احمد الزغبى19247

303020281717.512560مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد احمد مصطفى ابو سمرة19248

30.5291924.513.520116.578مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد ايهاب ابراهيم ابوالعطا الوزير19249

37.530203019.52013788.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد ايهاب حماد عبد العزيز19250

323017.524.511.520115.546.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد ايهاب زكى منصور حسن19251

37.5301929.519.519135.54.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد ايهاب سالم عباس يوسف رميح19252

38.53019302018.5137.559مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد بركات سيد ابراهيم االلفى19253

353020302019.513539.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد جميل احمد محمد ابوالليل19254

302917.521719.5104.54.56مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد حسام الدين عبده امين19255

34.53020291619.5129.548.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد حسام عبد هللا حسن مجاهد19256

28301924.51416.5115.537.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد خالد محمد مصطفى بدر19257

36.5302027.517.520131.54.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد رامى ابوالعال ابراهيم السيد19258

3830203019201374.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد سمير عبد الرحمن الجناينى19259
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34301825.56.52011458.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد طارق محمد الدمرداش الغازى19260

363018.53018.52013367مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد عصام عبد العزيز عبد العزيز فوده19261

37301428.58.520118310مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد عمر عبد الحميد عمر محمد19262

28.5278.524417.59249مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد فؤاد احمد تعيلب19263

35.53017.53019191325.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد لطفى مختار اسماعيل ندا19264

28.524.51726.5919.5105.546.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد محمد احمد محمد حافظ جاد19265

ام ابوالنور19266 ام االم 30291928.51319.5119.55.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد محمد االم

34.53018.5291619.512838مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد محمود ابراهيم عبد التواب جاد هللا19267

38302029.52019137.568.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد مديح محمد لطفى حماد19268

32.530142913.519.51194.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد نبيل عبد العظيم السعيد احمد19269

31.53014.528.59.519.511459مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد هشام محمد حسين شعالن19270

26.525.58.5265.5199239.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد وائل محمد السعيد عبد العزيز اسماعيل19271

373019.53019.520136810مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمد وليد الناجى على عبد المجيد19272

33.5301729.513.519.5123.55.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمود محمد السيد محمد ديوان19273

31301828.51819.5125.569مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779محمود هشام احمد احمد العزب19274

30.528.516.527.57201103.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مروان عاطف مصطفى كمال محمد خليص19275

31.5291627.59.520113.579.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مصطفى محمود زكريا عبد الحميد موسى19276

32.527.51428.51119.5113.53.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مهاب مهدى بدران مهدى محمد19277

3328142811.519.5114.549.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مهند احمد محمد عبد الفتاح البدوى19278

29246.523.55.51388.548مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مهند احمد محمد ناصف محمد19279

30.53012295.51810758مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مهند وائل المهدى حافظ19280

31.52817.530171812447.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مينا هانى ابراهيم بشارة فرج19281

20.521928216.580.558مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779نور محمد على محمد عطيه19282

373015.52918.519.513069مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779وليد طالل ابراهيم فرحات الوقاد19283

35.53017.5291716.512957.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779وليد محمود عبد العزيز الحسينى الحسينى19284

33.52711.526.512.51811139مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ياسين محمود بدر الرفاعى بدر19285

37.53011.5278.518.5114.569مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يحيى وليد محمد فايق فرحات سيد احمد19286

34291926.516.519.512579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يزيد طارق محمد فاروق محمد حسنين19287

30.530172310.518.511149مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف ابوالفتوح ابوالفتوح عبد الحميد ديوان19288

34.5301828.517.520128.558.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف ايهاب عادل عبد العزيز نور19289

3229.5102815.517.511577.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف حاتم محمود احمد رضوان19290

35.529.51322.51219112.56.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف عبد العزيز عزت عبد العزيز نور الدين19291

35.529.5172714.519.5123.589مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد حسن عبد العزيز موسى19292

3629.518281219.5123.578.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد صبرى المغاورى محمد19293

363017291319.51257.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد صالح الدين البدوى19294

35301321.512.519.51127.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد عبد العليم احمد المنطاوى19295

31.5211023618.591.558.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد فرح محمد اسماعيل19296

2829.58.517.571590.57.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد محمود عبد هللا محمد19297

3228.5823.5516.59758.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد محى الدين محمد ابراهيم19298

3330142612.519.5115.55.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمد نبيه حامد محمد19299

000000000مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف محمود محمد محمود العوضى19300

34.53012.52212.520111.568.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يوسف ياسر عبد الجواد سالمه19301

32.53011.527121711376.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779اروى محمد سامى محمد ابراهيم القصيرى19302

37.53017.527.516.51912966مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779اروى محمد فخرى ابراهيم احمد على19303

6.527.5713.5015.554.578.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779اسماء محمد المغازى السيد على19304

36301629.59.515.512179مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779االء سراج الدين الشربينى عبده احمد19305

34.5301829.514.520126.579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779االء عماد عبد العزيز عبد العزيز فودة19306

26.5308.527.517.517.511068.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779امنه السيد محمد السيد بدوى19307
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233013211.519.588.569مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779انجى ايمن احمد رشاد19308

34291727.516.516.512479.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779اوجينى هانى صبحى تاوضروس19309

333016.527.562011379مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ايمان صالح محمد محمد ابو المعاطى19310

32301728.57.518.511557.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ايه عالء عبد الفتاح ابراهيم محمد19311

36.53017.526.51919.5129.579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بتول خالد السيد الجندي العوضي19312

35291729172012769مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسمله احمد شفيق سالم19313

332912.528218.5104.558.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسمله احمد هاشم محمد عبد الفتاح19314

33301725122011768.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسمله صالح السيد محمد السيد19315

20.529918.55.52082.578.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسمله محمد العفيفى يوسف العفيفى19316

28.52812.516.54.5199068.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسمله محمد محمد عوض السعيد19317

353016.528.5171812779.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسمله هيثم محجوب ابراهيم شومه19318

30.529.51623.514.519.511456مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسمله وائل ياقوت محمود العشرى19319

32.53017.526141812078مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779بسنت ايهاب محمد فؤاد ربيع19320

29.52916.526.54.519.510678.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779تسنيم وليد محمد فايق فرحات سيد احمد19321

33.528.51827122011979مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779جنه شريف راشد راشد ابو المجد19322

35.529.5202817.520130.559مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779جنه شريف عبد الوهاب السيد فرج19323

35.529.5202811.518.5124.568مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779جنى محمد فخرى ابراهيم البرقى19324

30.5292028.513.519.5121.567.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779جودى اسامه محمد ابو العال19325

36.52920292018134.5710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779حنين محمد المتولى مصطفى احمد19326

253012.526.51119.510566مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779دنيا هاني احمد ابراهيم يوسف19327

19.5264.5274.518.581.574.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رحمه اشرف محمد محمد ابراهيم19328

24.529.512.5211019.597.573.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رحمه حسن لطفى احمد مشعل19329

343020302019.513476مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رحمه وائل صابر محمد العمرى19330

33.53019.5302019.513378مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رزان هشام عبد الجواد محمد المغاورى19331

32.52819301820127.577مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رزان هشام فرج ابو السعد الطنطاوى19332

34.53019.529201713379مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رقيه رضا حامد الدسوقى كبشه19333

33.53020302020133.579مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رنا عالء عبد الحليم ابراهيم اللبنى19334

303014.529.518.519122.577.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رنيم شريف ابراهيم احمد عبد الغنى19335

34.529.518.528.5191913068مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779روان طارق زين العابدين حلمي19336

29.52711.526.51518.5109.573.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779روان طارق يوسف ابراهيم حليمه19337

2930182817.518.5122.578مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779روان محمود عزت الباز محمد19338

35.53019.527.518.51913178مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779روان هشام محمود محمد خلف19339

2629172613.517.5111.579.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ريم شريف لبيب احمد العدوى19340

2728182714.519.5114.568مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779رينادا هشام محمد الحسينى الطنطاوى19341

31.529.517.527.516.517.5122.566.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ريهام ايهاب عبد الرحمن السيد شعت19342

37.53020302020137.5710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ساره احمد محمد محمود محمد صالح19343

3028.511.524.514.517.510974مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ساره احمد محمود احمد سليمان19344

36301930162013173مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ساره شحته عبد الفتاح احمد على19345

333019.529.518.520130.579.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سلمى اسالم السيد يسن الحمامصى19346

3529.519.53019.520133.5710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سلمى ايهاب محمد فهمى احمد19347

34302029202013379.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سلمى حسن يوسف السيد يوسف19348

32302028.52020130.569.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سلمى عادل عثمان حسن حسين19349

3225.517261620116.578مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سلمى على عبد العظيم على القللى19350

3529.515.530162012679مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سلمى لبيب محمد فاروق لبيب مصطفى19351

373017.5291919.5132.5710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سما سيد السعيد محمد حسن19352

3529162815.519123.549.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سما ماهر ابو خلف محمد فؤاد19353

29.52916.52515.520115.559مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سما هشام رمضان رجب على19354

342915.52715.519.51216.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779سما وسيم محمد محمد الخولى19355
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37301729.516.520130510مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد احمد مسعد احمد ورده19356

373015.5301720129.5710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد اشرف محمد محمد العجمى19357

3227141511.51999.53.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد اوسام عبد الشافى عوض العرس19358

35.5301929.51920133710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد رشيد عبده عبد الحليم حسن19359

37281929.518.517.51325.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد سمير محمد محمد محمود رمضان19360

271613.516919.581.55.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد صالح محمد االشوح19361

38.5301928.51917135710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد عبد السميع محمود حسن ذكر هللا19362

28.5231619.511.52098.559.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد محمد حسن محمد الليثى19363

31.529152113.52011069.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779شهد محمد محمد صالح19364

34.5291529.51619.5124610مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779صفاء وائل السيد على المهدى19365

3429.51420.516201144.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779عواطف اشرف ابو المحاسن مصطفى ابو جريده19366

37.529.515.5261819126.559.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779غيداء عبد الهادى يحيى ابو زيد حندوسه19367

3629.516.52915.520126.56.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779فرح احمد محمد احمد الزغبى19368

313017.52717.5131236.57.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779كارين مراد نظير سالمه جرجس19369

36.5301926.518.520130.5710مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779لمى ضياء محمد احمد المسدي19370

28.529.510.528.57201044.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779لميس محمد انيس محمد مجاهد حميد19371

37301028.514.52012089مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ليلى تامر محمود محمد عبد الجواد19372

3429628.513.52011189مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779لينه السيد المعداوى احمد19373

32.529919.512.517.5102.56.55مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مايا مجدى لطفى محمد غانم19374

232713.523.5417.5914.57مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم احمد ابراهيم على ابو ديبه19375

19.503.5140.519.537.54.54مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم احمد نجيب عبد التواب عبد هللا19376

373017.52917.5201316.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم اشرف السيد محمد ابو المعاطى19377

343017.529.514.520125.55.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم خالد محمد صالح الدين مازن19378

33.5301929.518.520130.56.59.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم صالح احمد احمد ابراهيم سالم19379

35.53015.529.51613.5126.569مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم عبد السالم محمد المغاورى احمد شريف19380

33301928.517.515.512868.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم محمد السعيد محمد مطاوع19381

36.53018.529.516.519131610مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم محمد حسين محمود عبد الحليم19382

373016.5281620127.569.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779مريم محمد ممدوح حسين محمد19383

35.529152812.52012069.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ملك السيد ابراهيم السيد عبد الكريم19384

31.5308.529.57.5181075.58مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ملك عادل اسماعيل المرسى ابو العطا19385

36302028.518.519.51335.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ملك محمد احمد عبد المطلب علي19386

29.529.510286.517103.55.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ملك محمد القبارى حسن دياب19387

35.5281727.511.519.5119.587مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ملك محمد صالح احمد السيد محمد19388

34.53017291917.5129.584.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ملك محمد فايز على عطوه19389

353015.5231519118.575مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779منه احمد محمد ابراهيم صهيون19390

26.529.515165.52092.57.58.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779منه هللا تامر احمد حامد ابراهيم19391

34.53017.52312201176.55مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779منه هللا مؤنس محمد فتحى محمد عوض19392

34.5301526.513.519.5119.56.57.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779منه هللا محمد عطيه عبد الغنى عبد المعطى19393

31.53012201220105.567مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ميار طارق زينهم احمد خفاجى19394

3529.51626.515.520122.587.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779نادين رافت محمد رفعت صديق الشناوى19395

343019.5291920131.565مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ندى احمد عبد المنعم حسبو محجوب19396

3230192717181255.54.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779ندى هانى نبيل السيد رجب19397

25.52914251619.5109.55.59مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779نهده امين فاروق امين على السيد19398

37.53019.528.51920134.569مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779نور سامر سامى محمود سرحان19399

28.52814.526.511.52010968مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779نوران طارق محمد عبد الحكيم الجندى19400

37.5302029.52017.513767مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779نيره بهاء الدين حسين السيد على19401

34302029.51719.5130.556.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779همسه نبيل محمد رفعت محمد الجيار19402

34.53019.529.51518.5128.557مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779هنا عصام عبد المجيد عبد الباسط عوض19403
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322416.52710.51911056.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779هنا محمد فاروق حسن نصار19404

38.53019.529.52020137.568.5مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779وداد احمد طه شبل عابد19405

33.53016.528.517.52012658مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779وعد ابراهيم عبد الجليل الشرقاوى19406

33.53016.529.515.52012578مدارس الغات  003احمد حسين الرسمية للغات/ الشهيد مقدم   0779يارا هشام عبد الوهاب ذكى الشناوى19407

343017.526.5162012458.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد اشرف على ابو زيد19408

37.53019.529.519.520136510مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد السيد احمد  محمد جاد الكريم19409

38.53019.5302019.5138410مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد السيد عبده محمد منصور19410

39.53018.53019.520137.5510مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد خالد عبد المنعم محمد بهى الدين19411

363018.526.516.518.5127.559.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد عبد الرحمن محمود كامل سالمة19412

31.53018.528.516.515.512546.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد ماجد فتحى السيد النجار19413

34.5301828.512.518123.5510مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد ماهر عبد الرحيم عبد الرحيم ليله19414

36.5301927.51218125410مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد محمد احمد السيد شتيوى19415

23.5301321.516.516.5104.567.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد محمد حسنى مصطفى محمد ابراهيم19416

383019.5302020137.559مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد هشام على عبد اللطيف ابو زيد19417

363018.53015.518.513059.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780احمد ياسر عرفات عبد الحميد على خليفه19418

353017.53017.519130410مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ادهم هشام محمد السيد عبد الهادى19419

383020302019.5138410مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780اسامه ايهاب حمدى على الشاذلى19420

38.53020302019138.5410مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780المرسى انور المرسى احمد المرسى19421

39.53019.5302020139510مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780امير احمد السيد عيد19422

36.53019.53018.520134.549مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780حاتم محمد محمد على ريحان19423

33.528.517.53014.51912459.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780حازم وليد عبد الفتاح محمد السيد19424

3528.51729.515.517.5125.549.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780حسين على حسن على حجازى19425

333017.529.511.519.5121.548.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780خالد احمد طه احمد ابو الخير19426

353019.529.5191713358.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780خالد عمرو احمد حسين محمود19427

32.53018291817127.555.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780زياد محمد حمدى محمد على قنديل19428

36.53018.530202013566.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780زياد محمد طه احمد العراقى19429

29.52914231014.5105.554.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780زياد محمد عبد الفتاح محمد محمود19430

000000000مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780زياد محمد محمد عبد العزيز غراب19431

3529.51822.51518.512067.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780زياد وليد على محمد مصطفى19432

000000000مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عبد الرحمن اشرف منير عبده محمود19433

34.53019.52717.520128.558مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عبد الرحمن محمد عبيد عبد الغفار19434

33.53018.5291617.512767مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عبد هللا امير ابراهيم ابراهيم ابو المجد19435

353017.520.5142011744.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عبد هللا بسام عبد اللطيف محمد على سعيد19436

34.53018.523.52017.5126.558.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780على احمد عطيه ابو النجا19437

35.53017.523172012368مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780على ايمن السيد حبيب19438

000000000مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780على محمد احمد رشاد احمد19439

33.53018.52718.520127.568مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عمر ابراهيم مشرف الغريب19440

26.5261416.5917.59243مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عمر احمد فتوح احمد ابراهيم19441

000000000مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عمر محمد احمد رشاد احمد19442

353018.527.51917.513067.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عمر محمد فتحى يوسف البحراوى19443

36.53018.52817.520130.599مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عمرو احمد معوض عبده حجازى19444

343018.529.5181613048.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780عمرو حازم رمضان عبد المطلب عبد العال19445

35.53019.528.51917132.568.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780فادى هانى نصيف ذكى يوسف19446

353019.528.5192013268.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780كريم حازم السيد محمد حسين19447

3130192610.513116.568مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مارك هانى عبده حنا19448

2328.518.528.59.51710858.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مازن على عبد الرحيم على عبد الرحيم19449

2426.5162362095.538مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد احمد البيلى عبد الباقى حشيش19450

37.53019.529.519.52013647.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد احمد عبد المنعم محمد الليثى19451
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32291927.513.519.512178.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد حسام عزت منصور عبد الواحد19452

34.53016.53016.520127.5710مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد سمير محمد ابراهيم االمشاطى19453

363016.528.51617127710مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد شوقى محمد يوسف19454

33.528.518.52815.517.512478.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد طاهر محمد محمد زيدان19455

35.529.519.529.514.519.5128.579.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد فريد الششتاوى محمد محمد19456

363019.53018.520134610مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد ماجد محمد محمد حسن19457

36.529.51724.51820125.589.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد والء الدين محمود االمام19458

32.52917.529.514.52012379.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد وليد عبد الفتاح محمد السيد19459

30.527.5172681910979مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780محمد ياسر محمد ابراهيم العجمى19460

35.5301729.5182013078.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مروان محمد السيد متولى الهجرسى19461

35.529.51730171812977مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مصطفى يحى الزكى عبد الفتاح19462

3729.51928.518.513.5132.557.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مينا عادل حنا مترى19463

32.52916.52716.520121.557.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780نادر محمد رمزى عبد الحميد جادو19464

32301928.519.52012979.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ناصر محمد محمد الكنانى19465

36.530193019.520135710مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780نوار خالد رفعت نوار19466

32291929.51220121.569.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780نور الدين حسام حسن محمد حسن19467

35.529.518.528.5111912388مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780نور الدين عادل فتحى الصاوى19468

35.53018.526.517.52012879.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ياسر زكى محمود الشربينى الوصيف19469

32.5301928.518.520128.579.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف احمد السيد فيصل بدر19470

38.53019.529.519.52013779.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف احمد راضى نصر19471

36.529.5192711.519.5123.589.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف احمد عبد العزيز السيد محمد ابراهيم19472

38.53019.5291920136810مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف اسامه عبد الحميد عبد الحى العباسى19473

3629.5192719.52013169مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف ايمن كامل مصطفى االتربى19474

353019.5271420125.579مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف محمد محى الدين حامد حامد19475

26.5281724.5101610685.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف مصطفى عبد الفتاح على رجب19476

33.5281728.51119118810مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780يوسف وحيد ايوب عبد الشهيد19477

393019.529.52019.5138910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ابتهال محمود حسين حسنين محمود19478

39.53019.529.51820136.5910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ارين ايهاب محمد السيد الموافى19479

37.53019.527.51820132.589مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780االء عصام على محمد عبد هللا19480

38301928.51319128.598.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780اهله محمد فتحى سالم غالى19481

34.5271824.56.516.5110.556.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ايه هللا احمد حامد احمد حامد19482

39.5302029.52020139910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ايه حاتم محمد عبد الرحيم جالله19483

383019.5298.52012589.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780بسمله على حسن اسماعيل الطوبجى19484

393019.529.51620134810مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780بسمله محمد عبد السميع الحسانين احمد مطر19485

39.5302029.52020139910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780تسنيم وليد محمد فهمى عبد الهادى احمد19486

000000000مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780تقى ايهاب عبد العزيز عبد الرحمن شلبى الالزق19487

38.53020302020138.599.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780تيسير محمود احمد محمد القناوى19488

393019.529.519.520137.589.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780جنى وليد منصور ابراهيم19489

37.5302029.52019.513789.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780جوسلين ارسانى سمير حبيب سيدهم19490

383019.529.51918136810مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780حنين احمد فرج السيد الشناوى19491

يا السيد عبد الحى السيد19492 36.528.5193017.518131.5710مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ران

382919.5301920135.599.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780رحمه حسن على محمود امان19493

36.530193019.52013579.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780رنا حسام الدين محمد حسين على19494

373019.53019.520136910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780روان وئام احمد محمد ابو العز جاويش19495

33261827.5719.5111.5910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ريداج اشرف السيد ابراهيم عبد الرازق19496

373019.5301920135.5910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ريم محمد مجدى الجبالى السيد19497

373019.5301820134.5910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780زينب ابراهيم توفيق محمد الدسوقى19498

353018.53018.52013299.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780سحاب خالد عبد السالم ابراهيم البيومى19499
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38.53019.53019.520137.5910مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780سلمى محمد طارق عوض محمد على زغلى19500

36.529.519.53016.52013299.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780سما وليد مصطفى منصور ابراهيم19501

31.52415.52914.519.5114.589مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780سماء احمد كمال ابراهيم ابراهيم زهره19502

373018.5302020135.58.59.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780سهام محمد السيد فهمى العيسوى19503

34.528.516.5281620123.599.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780شهد حاتم سعد اسماعيل عبد المعطى19504

31.527.517.528.58.520113.5810مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780شهد حسن البيلى ابوزيد محمد19505

28.528.515287.520107.589مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780شهد عالء الدين عثمان احمد زكى19506

36.5301729.516.520129.589.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780شهد محمد احمد المهدى حسونه19507

2827.517.522101910589مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780شهد محمد سالم عبد الغفار سالم سرحان19508

32.529.51830182012899مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780فرح محمد احمد المهدى حسونه19509

3028.51929.5182012589مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780لينا مجدى سيد احمد ابراهيم سيد احمد19510

32.528.51829.51514.5123.589.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مارلين موسى مهنى موسى19511

31.5281829.515.515122.589مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مارو مكرم مهنى موسى قلدس19512

3229.5172813.52012099مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مايا محمد سمير السيد محمود19513

29.52917.527.51420117.599مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مايا هشام محمد عبد العاطى شادى19514

32.53019291917.5129.59.59مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مرام مدحت عبد الوهاب محمد الهاللى19515

31.53017.52716.519122.598.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مريم احمد احمد حسن وهبه19516

353017.525.517201259.59مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مريم حسن على رجب حجى19517

3428.518.523917.511397.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مريم عبد الناصر ابراهيم امين محى الدين19518

3428.518.528162012599.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مريم محمد احمد فؤاد حسن19519

3528.518.52915.518.5126.599.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ملك احمد طلعت عبد العال احمد19520

3629.51829.517.519130.58.59.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ملك احمد محمد مسعد عبد الحميد19521

3729.519.52918.519.5133.58.59مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ملك محمد ابراهيم الدسوقى محمد على19522

35.529.518.529.51817.513188.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780منه هللا  جمال عبد هللا فكرى الحفناوى19523

34301930202013399مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780منه هللا احمد نصر محمد العدوى19524

35.5301929.518.517132.599مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780منه هللا عمرو على محمد الذكى19525

3428.519291620126.599.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780منه هللا محمود محمد رشاد طرطور19526

32301928.51119.5120.598.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780منه هللا ياسر عطا هللا زكى قنديل19527

2413.51116.51.517.566.566مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780مى هشام محمد عبد العاطى شادى19528

37302029192013599.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780ندى ياسر محمد حامد حجازى19529

30.53020281819126.59.58مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780نوران عبد الحميد محمد عبد الرحيم جالله19530

272515.524719.598.567.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780نورسين هشام السيد جالل شحاته19531

31.528.517.528.51719.512387.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780هاجر حسن عادل عبد الحميد19532

35301929.519.52013388.5مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780هالة محمد اسماعيل مصطفى19533

35.53020301917.5134.588مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780هبه محمد محمود محمد ابراهيم شحوت19534

35.529.5183019.519132.588مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780هنا حماده حامد محمد عبد الحميد19535

31.52815239.52010777مدارس الغات  003فخر الدقهلية الرسمية للغات  0780وفاء ياسر مصطفى توفيق19536

333018.528.517.519.5127.589.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ابراهيم حسن ابراهيم حسن الشرقاوى19537

35.529.519.5302019.5134.589.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ابراهيم رامى ابراهيم السيد عبد الحميد الكرداوى19538

37.52918271620127.589.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781احمد حسام رفعت عبد السالم عوف19539

37.53019.530202013789.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781احمد حسام محمد احمد عبد المعطى19540

3530193017.520131.579.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781احمد عادل على دغيدى19541

000000000مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781احمد محمد شعبان حسن العوضى19542

302920301817.512789مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781احمد محمد عادل عبد الوهاب همام السنباطى19543

30.528.51828.51617.5121.569مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ادم رجب حسن رجب حسين19544

000000000مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781باسل اسامه بديع شفيق ابوالعطا19545

32.529.51725191912379مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781خالد امين جبر محمد عبد السالم19546

26249.56.512.518.578.579مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ذياد السيد حسين محمد احمد خليفه19547
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3428.519.528192012989مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781زياد احمد نبيل عالم19548

000000000مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781زياد محمد المراسى عبد العاطى همل19549

3729.519291920133.58.59.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781زياد محمد عبد الفتاح حامد برهان19550

38.53019.5292017.513769.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781زياد موسى محمد موسى19551

35.5302027.5191913269مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781سيف هللا طارق عبد اللطيف موسى السيد19552

343020271617.512779مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781طاهر ايهاب طاهر يوسف19553

37.529.52029.51917.5135.579مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عبد الرحمن ابو بكر الصديق السيد عبد الحميد مغربيه19554

38292029.52020136.589مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عبد الرحمن احمد على احمد عيسى19555

33.52919.52818.519.5128.569مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عبد الرحمن هيثم عبد القادر السعيد عمر مصطفى19556

34.53020261820128.5710مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عبد هللا احمد عبد العزيز محمد ابراهيم19557

3129.52024.5181712370مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781على حبيب احمد سليمان حبيب19558

2329.52022136.5107.538مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عمر احمد محمد الحسينى عيد19559

32.53020291720128.539.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عمر احمد محمد فتحى محمد الصادق حسن19560

32.529202916.51912769.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عمر السيد مسعد عبد الغنى19561

35.530203017.52013379.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عمر تامر محمد حسن موسى19562

35302025171912766.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عمرو اشرف عبد السالم بدوى محمود19563

37.52820302020135.589مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عمرو خالد محمد عبد السالم السيد الطوخى19564

37.53020302020137.569مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عمرو محمد فتحى عبد المعطى الباز19565

35.5302029.51817.513369مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781فاروق محمد منصور الباز عبده اسماعيل19566

353020301817.5133810مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد احمد محمد الفخرانى19567

34.530202919.520133510مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد اشرف نصر الحلوجى19568

31282020.51816.5117.546.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد السيد ابراهيم بدر السعودى19569

000000000مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد السيد البسيونى بالش19570

فى بكر19571 30302026.517.51612459مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد انور عبد الرازق محمد االل

35302030202013569.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد سمير عبد الحميد عوض عبد الرحيم19572

35.529.52029.519.52013449.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد صالح البسطويسي اسماعيل البسطويسي19573

36.53020302020136.569.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد طارق احمد شكرى صادق19574

373020302016.513778.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد عبد الغنى بكر عبد الغنى غنيم19575

37.529203018.51913569مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد محمود السعيد محمد على19576

32.5281928.515.514.5123.568.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد محمود محمد محمود عبد الغفار19577

30.52919.5281614.512378مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد هانى فتحى زكى حريز19578

26.53018.52010.516.5105.589مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمد وليد محمود عبد القادر السيد19579

333019.52717.51912778.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781محمود عبد الحميد حامد احمد على حسن الجناينى19580

29.53019.5272020126710مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781معاذ محمد سمير عبد هللا الغريب19581

31.52719.525.517.514.512179مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781مهاب محمد محمود عمر عبد الخالق19582

332919.5271715.5125.5510مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781يحيى محمد يحيى ابراهيم شعبان19583

33.528.519.5302018131.579مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781يحيي عمرو محمد الغزالى محمد عبد الوهاب السيد19584

332918.52516.514.512269.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781يوسف احمد حسن سالمه19585

322719.525.515.518.5119.569.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781يوسف سامح سعد البرعى محمود19586

26.52919.52511.514111.568.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781يوسف على راغب عبد هللا19587

292817.527.512.514.5114.5610مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781يوسف محمد احمد محمد فرعون19588

2828.517.5281515.511779.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781يوسف محمد صالح محمود سرور19589

3428.51529.519.520126.5810مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ايه محمد المهدى محمد الغزالى عبد الغنى سراج19590

3529.52029.51915.513378.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781باكينام باسم بدراوى عبد العزيز فرج19591

3730203019.520136.5810مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781بسمله احمد بكر عبد العزيز عبد المعطى19592

38302030202013889.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781جنى ابراهيم محمد ابراهيم19593

353019.529.51917.513368مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781جنى ممدوح السيد محمود محمد راشد19594

33.5302027.515.517.5126.578مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781جودى محمد خضر عبد الفتاح النادى19595
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34.52919.529.514.517.512788مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781حبيبة ابراهيم محمد احمد سليمان19596

35.52819.5261718.512649مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781حبيبة السعيد محمد السعيد عابد19597

35.5302029.5182013369.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781حبيبة الصديق محمد عبدربه على19598

38302029.519.520137810مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781رؤي احمد صالح محمد محمد عبد البر19599

34.53020281818.5130.579.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781رغد على فهمى على مبروك19600

31.53017.52816.515.5123.558.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781روان اشرف فاروق على يونس19601

33.5301829.51916.5130410مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ساندى محمود شريف عبد الجواد الدسوقى19602

32.53017.5271919.5126510مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781سما هانى محمد توفيق غازى19603

34.5301926.5201813079مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781شهد ايهاب عاطف شعبان صقر19604

302918.5271715.5121.57.59مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781شهد صفوت عبد العظيم احمد الصانع19605

33.5301628.518.517126.578.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781شهد محمود احمد حسن الجمل19606

323017.52817.51012568مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781شيرويت شريف طه وهبه19607

000000000مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781عبير خالد عمر عز العرب19608

36.529.518.528.5192013299.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781علياء عاطف فتحى امين ابو العال19609

34.5301927.51920130710مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781فرح عمرو مصبح الدمرداش19610

373019.52919.520135710مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781فرح وليد عبد الحميد محمد حسانين19611

3830182619.520131.5710مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781كنزى محمد فريد عبد الباقى19612

3330172618.520124.5710مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781لينا خالد مصطفى عبد الحميد مجاهد19613

28.529192618.517121810مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781مريم محمود عماد الدين خضر ابوخلف19614

33.53018.5261817126810مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ملك محمود عبد السالم تركى19615

33.53018.527.51820127.5710مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781منة هللا سامى عباس محمد الباز19616

313018.5291919.5127.598.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781منة ايمن فؤاد احمد شريف19617

26.53018.52418.518117.588.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781منى احمد مصطفى محمد منصور العجوز19618

32.53018.527.51917127.5910مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781نادين نبهان مسعد عبد الغنى صقر19619

33.5301929.52020132910مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781ندى محمد خطاب ابراهيم بدر19620

36.5301929.52017.5135910مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781نوران خالد محمد حسين حامد ابراهيم19621

3730192819.517.5133.579.5مدارس الغات  003الشهيد احمد ابراهيم الموافى للغات  0781هاجر اسامه محمد لطفى زارع19622

26.5291323.515.520107.54.59مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782ابراهيم طارق محمد ابراهيم سالمه19623

32291822.51820119.549مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782احمد اسامه محمد عبد العزيز محمود19624

383018.529.520201364.59مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782احمد ايهاب عبد هللا محمد عوده19625

36.53018.526.52015131.558مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782احمد ايهاب علي عبد العاطى الهوارى19626

2527.51120.511.51895.556.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782احمد مامون احمد عبد المنعم19627

343018.5272020129.599.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782حازم امين صالح عبوده ابوالعز19628

29.5301527.518.520120.559مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782زكريا حسام زكريا عبد المقصود احمد19629

36.5301829.5202013479.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782زياد محمد فتحى منصور ابراهيم19630

31.53016231818118.599مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782سيف احمد محمد عبد الجواد عبد العال19631

393018.52719.52013489.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782سيف االسالم محمد مصيلحى عبد الهادى نوفل19632

3329.515.525.519.52012386.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782سيف محمد عبد الحميد جوده19633

33.53017281820126.548مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عاصم حسين حسين محمد فرج19634

293017.52618.5201214.57مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد الرحمن الحسين ابوالمكارم عبد المطلب19635

37.5301929.5202013659مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد الرحمن السيد احمد السيد التابعى19636

29.529.512.52215.5201095.59مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد الرحمن حماده جمال حامد احمد19637

1428.58.51413.52078.577مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد الرحمن فؤاد عبد الرازق حسن19638

26.528.512.52614.52010859مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد الرحمن محمد فتحى حسن حسن عامر19639

29.5301023.513201065.57.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد الرحمن محمود محمد محمود بدر19640

32301727.518.5201253.56مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد الرحمن نادر عبد الهادى احمد احمد19641

31.5291526.5192012199.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عبد هللا حاتم عاطف يوسف حجازى19642

353016.52819.51812988مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782على احمد على احمد مصطفى19643
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36.53017.5291718130410مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782على عبد الرحمن على خضر خضر19644

38.53017.529182013348.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782على محمد حمدى على سنجر19645

36.53016291720128.539مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782على محمد على عبد الحى االتربى19646

33301727.51317.5120.548.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عمر ابراهيم عوض مهلل19647

35.53017.527.51817.5128.5710مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عمر الحسين ابوالمكارم عبد المطلب19648

323018291418.51235.57.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عمر ايمن احمد محمد بيلى19649

34.529.515.526.514.520120.56.59مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عمر شريف سالم البيلى سالم19650

36301730152012858.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782عمر هشام مختار فوزى سعد19651

33.53018.53018.520130.568مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782كريم شريف محمود احمد محمود19652

27.5291323.59.518.5102.549مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782لؤي محمد محمود محمد العنانى19653

31.529.51728.51219118.550مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مازن محمود محمد حافظ سيد احمد19654

3528132611.515.5113.548مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782محمد ايمن عبد اللطيف صادق القصبى19655

33.529.517.527.515.518.5123.549.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782محمد شادى المعداوى العشرى محمد19656

332918.529.517.515.5127.5410مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782محمد عبد الهادى محمد حامد19657

30.53017.528.51017.5116.549مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782محمد عصام عبد المنعم ابراهيم عبد السالم19658

363016.529.515.519127.5510مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782محمد محمود السيد السيد خليل19659

332815.526912111.538مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782محمد هانى صالح الدين محمد نصير19660

28281526141711139.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782محمد هشام محمد المنشاوى19661

3229.515.526111611439.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مروان طارق صالح عبد العزيز19662

31.52814.5258.514.5107.569مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مصطفى محمد على على جبر19663

352915.52611.51411769.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مصطفى مدحت مصطفى محمد المنسى19664

3329.51822717109.556.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يحيى اشرف مصطفى محمود العرابى19665

000000000مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يسلم اكرم الباز على ابراهيم19666

33.529.519292019.513178مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يوسف ايمن المتولى محمد ابراهيم19667

30301527181512078مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يوسف بهاء الدين عطيه توفيق غازى19668

30.52915.519.51019.5104.568مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يوسف تامر الشرباصى محمد الراجحى19669

36.529.516.5281720127.5710مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يوسف هانى محمود سليمان احمد سلطان19670

000000000مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يوسف وائل سليمان فهمى19671

23291322918.59679مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782امنية محمد السعيد القطب زيدان19672

353017.5261720125.569.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782ايه انور حامد عبد السالم حماد19673

28.5281324.5102010489.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782بسنت ايمن محمد حسن الترغل19674

36301928.51920132.5610مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782تسنيم محمد احمد شعبان امين19675

3530202919.520133.579.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782جنا عالء عبد العزيز صبرى فؤاد19676

35.5301929.519.518133.5710مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782جنى احمد محمد ابراهيم رزق19677

32.53016.525.51420118.5710مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782جنى ايمن محمد محمد عودة19678

34.53017.526.51019118.569.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782جنى خالد محمد سالم ابراهيم سالم19679

38302030201813889.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782جنى وليد محمود محمود مختار19680

000000000مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782حنين ثروت وحيد السعيد جويلى19681

3328.517.5261519.512078.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782رغد صالح بركات الراجحى19682

36.53017281920130.569مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782روان عبد الغنى عبد العليم العدوى19683

313015.525.513.520115.559مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782سلمى السيد سعد الدين مصطفى على19684

36.5301929.518.520133.569مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782سلمى صالح عبد الهادى الحسينى المتولى19685

3629.519282020132.5810مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782سما حسام جابر رزق عبد هللا19686

37301827.519.518132610مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782شهد اشرف السيد محمد المغازى19687

000000000مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782شهد الدسوقى محمد احمد ابراهيم19688

36.53019302020135.5610مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782شهد هشام عبد الحى صالح محمد19689

2929.517.523.51420113.5510مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782فجر عمادالدين جاد الكريم محمود19690

3729.519.53019.520135.5810مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782لينا ايهاب الديسطى شعبان مطاوع19691
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37.53019301717.5133.5710مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782لينه محمد عبد الكريم جالل حسينى19692

38.53020302020138.5610مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مريم احمد طه على مصطفى19693

38.53019292020136.5610مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مريم محمد حسن محمد بيومى19694

393019.5302020138.5610مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مريم محمد رزق السعيد النجار19695

3730202619.520132.549.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782مريم محمد كمال محمد مرسى راضى19696

38.53019.5282020136810مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782منى سامح السيد ابوريا ابوالعنين19697

363018.53019.517.5134610مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782نانسى احمد محمد عبد الوهاب19698

362717.5281718.5125.549مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782ندى عصام عبد هللا عبد الحميد المنشاوى19699

383019.529.5202013779مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782نور تامر محمد ابراهيم محمود19700

000000000مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782هدى اشرف محمد عبد الغنى عبد اللطيف19701

36.5302028.518.520133.549.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782هدير رضوان فوزى زكى19702

3926.520271517127.569مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782ياسمين صبحى السيد عبد الفتاح محمد19703

38.53020281718133.558.5مدارس الغات  2003طلخا الرسمية المتميزة   0782يمنى احمد ابراهيم عوض محمد19704

36.530203019.520136710مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783احمد حسن احمد احمد شعيب19705

363019.5291920133.5510مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783ادهم محمد السماحى محمد الشورى19706

34.5292025.51819.512768مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783ادهم محمد كامل الدسوقى حنفى19707

202919.5211317.5102.586.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783المحمدى حسن المحمدى جير ابوالعنين19708

3630202818.520132.5810مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783انس احمد عبد الرحمن احمد الشربينى19709

3629.51928.51820131810مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783انس خالد ابراهيم السيد على شاهين19710

35301929.52020133.5810مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783زياد محمد السيد البيلى عطيه19711

33.529.518.528.519.516129.579.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783سيف اسماعيل على الشيخ19712

342918.529.518.516129.589.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783طارق عالء عبد الحميد عبد الحسيب19713

35.53019.530201713589.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783طه محمد طه السعيد حامد19714

35.5301929.519.517133.5510مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783عادل عصام عبد الفتاح على الزيات19715

36301930202013589.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783فارس خالد ابراهيم محمد19716

373019301920135810مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783محمد بالل عبد النعيم العزيزى19717

383020301819136710مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783محمد رمضان احمد السيد البهوتى19718

38.53020302020138.5710مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783محمد ياسر على ابراهيم السيد19719

383019.5302020137.579.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783محمود وليد محمود على حسن العربى19720

383018.5302018136.580مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783مصطفى محمد مصطفى بدر مصباح رفاعى19721

38.53019.5301920137510مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783مهند عماد محمود ابوالعنين19722

3329.51628.51618.512367مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783يوسف رضا ابو الفتوح ابراهيم نيل19723

38.53019.5301920137610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783اسماء محمد ابراهيم ابراهيم احمد19724

393019301920137610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783اميره ياسر فخرى عبد الغفار محمود حسن القط19725

38.530203019.520138610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783ايمان محمد السيد على شاهين19726

39302028.51820135.5510مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783بسنت عبد العليم احمد عبد العليم عبد الغنى19727

38.5301729.517.520132.567.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783جنة محمد فؤاد محمد على الدهشان19728

39.53020302020139.5510مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783جنى حسام رشدى عبد العليم عبد الغنى19729

39291929.51920135.569.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783حنين عادل اسماعيل محمود19730

38.53019.52717.520132.569.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783دانه محمد عبد الغنى السعيد يوسف19731

393019.5302019138.569.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783روان احمد حافظ احمد حافظ19732

393020302020139510مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783روان تامر مصطفى كمال عبد المنعم عمر يوسف19733

39.530203019.520139610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783رينال محمد السيد حسن احمد19734

37.53018.529.516.520132310مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783لينا احمد فاروق حسن على19735

3829.51929.519.520135.5710مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783مريم ابراهيم عبد هللا ابو مسلم احمد على19736

393019.5301920137.5810مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783ملك هيثم السيد محمد على الشربينى19737

36.53018.528.519.520133610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783منه شكرى ربيع السيد الزيات19738

38.5301929.519.520136.5610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783منى وليد محمود السيد على دهب19739
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37301829.518.520133610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783موده محمد على السعيد الشين19740

39.529.518281920134710مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783مى السيد محمد محمد احمد داود19741

39291828.518.520133610مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783نعمه عبد الرحمن مصطفى على الوسط19742

37.52817.523.517.52012469.5مدارس الغات  003بلقاس المتميزة للغات  0783هيام عبد الهادى اسماعيل السيد فرج19743

3530192819.520131.578مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784احمد محمد رفعت مسلم العزب19744

3429172814.513.5122.568مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784احمد محمد رمضان محمد على19745

36.53019.528.52020134.578.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784ادهم امير محمد رفعت عبد العزيز النجار19746

34.53016.526.51420121.558مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784توفيق فيصل توفيق عبد الرحمن عوده19747

35.528.5172715.519123.558.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784رامز احمد لبيب لبيب القصبى خليفة19748

382917.52715.517.512746.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784زياد سامح محمد ثروت محمود الصعيدى19749

36.53019.527.519.52013358.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784عبد الرحمن احمد محمد ربيع عبية19750

3729.518.5271919.51316.59مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784عبد الرحمن هشام على الشربيني على19751

292511.526.51117.510368مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784عبد هللا العربى ابراهيم على موسى19752

3328.5162813.5201195.59مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784عالء حامد طاهر عبد الرازق خشبة19753

30.525.517.527.511.519.5112.569مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784عمار محمد طلبه عبد الفضيل عبد الغنى19754

352716.529.515.519.5123.56.58.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784عمر شريف كامل حسن ابراهيم19755

342816.528.51619.512358مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784عمر شمس مسعد منصور الغازى19756

36.528193016.5201306.59مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784محمد ابراهيم حمزة طه ابراهيم البرهمتوشى19757

342817.526.515.520121.56.57.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784محمد احمد لبيب لبيب القصبى خليفة19758

352619.529.518.520128.57.58.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784محمد حسام الدين مصطفى توفيق حسن19759

36.53019.528.51920133.57.58.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784محمد طارق محمود بدران19760

33.5301929.518.517.5130.56.57.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784يوسف عادل محمد ابو شعيشع19761

32.53017.529.51820127.56.58.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784يوسف عطية السيد البغدادي19762

322817.52915.5201226.59مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784يوسف عالء الدين شادى عوض القريعى19763

3526192916.520125.56.58.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784يوسف مجدى عبد الرازق البسيونى19764

34291928.514.5201256.59.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784يوسف هانى عطا هللا محمد حمزة حشيش19765

32.528.518.528.519.520127.588.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784بدور عبد هللا ابراهيم على الدسوقى19766

30.53017.528.51719123.589مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784حنين حمدى عبد الحميد ابراهيم ابراهيم يوسف19767

32301929.52017.5130.568.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784حنين محمود فوزى حشيش19768

نه حسن محمد حسن غنيم19769 332918.529.518.519128.588.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784ردي

21.52918.5241316.510678.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784رهف محمد محمد عبد هللا الطواب19770

383020302020138810مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784زهراء اسامه محمد فريد19771

33.529.51928.516.519.512789.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784زهوة جمال محمود غنيم19772

3429.518.528.517.517.512899.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784سلمى هانى عبد الحميد غازى الخميسى19773

35.530192918.518.513287.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784سما عبد الرازق عبد هللا امين جاد19774

27.52516.52114.518.5104.569مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784شهد سمير محمود عمر ابراهيم  صقر19775

35.53019.5301917.513477.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784شهد ضياء محمد احمد الشرقاوى19776

34.528.51927192012887.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784مريم عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد هللا19777

36.53019.528.519.52013488.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784مريم عالء المرسى امين19778

35301929.518.52013287.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784مريم وائل على احمد الشربينى الديب19779

2729.518.527.519.52012287.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784ملك عبد المنعم صبرى عبد الحافظ الشهاوى19780

30.53018271817.5123.587مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784منه هللا محمد على عبد الوهاب السيد البرامونى19781

363017.5261820127.589مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784منى مجدي شكري عبد العزيز مجاهد19782

32.529.517.528.519201277.57.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784ميار احمد فتحى عبد الفتاح العراقى19783

000000000مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784نادين ربيع محمد عبد اللطيف حرب19784

282917261619.511668.5مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784نورهان محمد عبد الوهاب محمد شبانة19785

000000000مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784هاجر محمد على ابو صالح محمد العربى19786

3628.519291919.5131.568مدارس الغات  003شربين الرسمية للغات  0784يمنى ايمن شعبان خطاب االشحات19787
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2929.515.525.513.52011387.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785احمد ايهاب حسين محمد مرعى19788

3627.519.53019.520132.57.59.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785احمد خالد محمد خالد محمود19789

36.5302029.518201347.59.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785احمد رؤوف رضوان محمد السعودى19790

34.53019.53018.520132.57.59.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785احمد سامح محمد عوض عثمان19791

29.530183017.5201257.57.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785ادم محمود محمد نبيل السيد درغام19792

38.53019.53020201387.57مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785امير احمد محمد خيرى محمود النمر19793

32.530192815.5201257.57.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785زياد ايهاب عمادالدين على19794

26.526192813.5191137.56.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785سيف محمد السيد احمد ابراهيم19795

28.52818.52913.516117.55.54.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785عادل عبد الفتاح على محمد جودة19796

33291929.513.519.51247.54.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785عاطف مصطفى عاطف مصطفى عيسى19797

3128.518301716124.57.56مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785عبد اللة مجدى جمال على احمد19798

33.529.518.5301820129.577مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785على عماد على السعيد عبدة19799

37.53019302018.5136.57.57مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785عمر احمد محمد عبد الوهاب19800

35.53018.52913.519.5126.558مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمد ابراهيم عبد الحليم عبد الفضيل سعد19801

37.53019302020136.577مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمد احمد علوان عبد الشفوق19802

35.53019.5291617.513076مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمد احمد عماد الدين على عبد اللة19803

36.53017.529.514.517.51286.57.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمد ايمن احمد محمد بدر19804

39301930202013859مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمد ايمن زين العابدين عبده حسانين19805

26291426121810753.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمد حسين محمد  حسين السيد19806

35301627.515.5201244.55مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمد ياسر محمد عطية حسن19807

39302029.52020138.5810مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785محمود عادل ابراهيم عوض شعبان19808

2825.512.524.582098.556.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785مصطفى اسماعيل محمود اسماعيل19809

26.528.5132492010156.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785نبيل عمرو نبيل عبد الهادى عبد الصمد19810

243011177.518.589.557.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785هادي وسام محمود هالل ابراهيم19811

34.5301727.517.517.5126.578.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785وليد صالح رزق المتولى احمد19812

32291624.516.51811878.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785ياسر الخطيب على عبد الحميد19813

35.53017.529181813078.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785يوسف تامر ابراهيم عوض السحراوى19814

36.53017.529.51816.5131.568.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785اسراء عصام متولى محمد السيد19815

35.53018.529.51818.5131.578.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785االء عصام متولى محمد السيد19816

383018.529.5192013578.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785امنية عبد الستار عبد الجواد فرج19817

38.53018.528.51820133.548.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785اية محمد عبد الحميد حميدو19818

37.529.519.52717.52013158.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785بسمة ايمن محمود الشبراوى19819

363016.526.5151812458.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785بسملة وائل على على صفن19820

39302029.51920137.54.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785جنا محمود ابراهيم مصطفى سعغان19821

3830203018.520136.578.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785رنا حمدى حسن محمد فياض19822

33.52916261919123.558مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785روان محمد حسنين محمد19823

39.53018.52719.519.5134.578مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785سما سامى محمد بدران احمد19824

3830182719.520132.558مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785سنا محمد سمير عطية السيد19825

29.523.51220.56.5169256.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785شاهى هانى ابراهيم زكى عبد ربة19826

3328.516.525.56.514.51105.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785شهد الحسينى السيد عطية ابراهيم19827

35.5291626817.5114.56.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785شهد محمد نبيل على حسن19828

35.5281626.518191246.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785شهد نشات عثمان محمد19829

37.53017.52919.520133.579.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785فرح اشرف حسين محمود حسين19830

35.53016.52819.517.5129.54.59مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785فرح ياسر احمد فرج وهدان19831

26301624.51816.5114.558مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785مريم احمد خالد ابراهيم عبد هللا19832

34.53016.525192012558.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785مى منتصر مراس عبد العاطى19833

393016.52818.519.513258.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785ميرام محمود محمد النبوى السعيد19834

37.530172919.5201336.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785ميرنا جمعه جمعه احمد جادو19835
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38.53018.529.519.5201366.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785ندي اسامة محمد خليل19836

293014.5261516.5114.539مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785نعمة موسى صالح موسي19837

363018.529.52019.51344.59مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785نور عماد محمد هاشم بكر19838

3725.513.517.515.515.51093.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785هايدى احمد البسيونى احمد باظة19839

373016.52818.52013078مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785هايدى محمد السيد احمد ابراهيم19840

3730162718.520128.56.58مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785هنا رفعت ابراهيم نافع نافع19841

28.528.514.5241518.5110.54.58مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية للغات  0785هيا اسامة عبد المنعم محمود الشىوى19842

33.528.515.52018.5201164.510مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786احمد ايمن احمد عطيه حسن سالم19843

353015.52117.52011969.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786احمد باسم سعيد مصطفى احمد19844

34.530172919.5201304.59.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786احمد طارق احمد رشاد احمد سعيد19845

3728.517.524.517.5201253.59.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786احمد محمد حسانين السيد السيد19846

39.529.518.53019.5201376.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786احمد محمد محمد الصغير صديق19847

34.529.518.522.516.519121.56.57.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786احمد هيثم وفقى فهمى داود19848

34.529.5182518.520125.549.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786ادهم محمد عبد الحليم محمد على موسى19849

29291821.51819.5115.55.59.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786بهاء الدين محمد فكرى محمد19850

353018.53019.52013378مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786رامز عبد البديع منير عبد البديع سليمان19851

37.529183017.5201325.57.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786رامز مدحت فتحى ابو السعد شريف19852

38301730202013567.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786زياد كمال سعد ابراهيم19853

3730173019.518.5133.53.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786سيف عبد الحليم عبد الرحمن عبده19854

383018.5302020136.57.59مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786سيف وائل السيد ابراهيم اسماعيل19855

353017.529.5202013268مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786عبد الرحمن محمود حمدى محمد الغريب مصطفى19856

342917.5292015129.537.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786على الخطيب على حسن احمد19857

383017.52919.5171343.57مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786على محمد على محمد العوضى عامر19858

38291828.52017133.547مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786عمر بليغ حمدى بكر محمد19859

34.529.5153016.520125.547مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786كريم شرين حسن احمد عيسى19860

34301629.516.52012656.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786فتحي محمد فتحي ابراهيم عطيه19861

38.53019302020137.55.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786محمد السيد معوض محمد ابراهيم19862

38.53019302020137.589مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786محمد ايمن محمد محمود العزب19863

35.528.517.529.515.515.5126.53.54.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786محمد عصام الدين احمد رضوان محمد سلطان19864

30271727.51316.5114.545.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786محمد هانى محمد رافت الغريب19865

000000000مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786محمد ياسر سليمان احمد19866

3129.51629.515.519.5121.52.56.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786محمود محمد احمد محمد حماد19867

31.53015.529.51620122.548.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786مروان احمد نبيل عبد الفتاح احمد19868

35.529.516.53018.515.513058مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786مصطفى اشرف عفت مصطفى رجب19869

39.530183019.52013747.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786نادر نبيل محمد المكاوى ابراهيم عبد العال19870

37.53018.5302019.51365.58مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786هشام عصام حسين السيد السيد19871

2827.514.525161711157.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786وسام عبد الباسط رشدي محمد علي19872

3328.5152615.5201184.57.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786وفقى هانى وفقى فهمى داود19873

393018.5302020137.559مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786ياسر صالح عبد اللطيف حامد محمد19874

353014.5301820127.578.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786يسرى محمد يسرى زياده19875

38301628202013258.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786يوسف السيد عبده السيد محسن19876

38.53016.524.51917128.54.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786يوسف محمد سعد زغلول  احمد بحيص19877

38.5301729.519.520134.569مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786ابرار عالء محمد توفيق  عرابى19878

35301727.52018.5129.55.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786اسيل محمد احمد سعفان19879

38.5301829.520201365.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786بسمله احمد ابراهيم احمد هيكل19880

000000000مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786بسمله احمد حسن عبد الحليم19881

393019.5302020138.579.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786رنا وليد رمضان عبد الهادى على19882

39.53018.530202013879.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786روان احمد انور احمد حسن19883
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39.53018.53020201387.59مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786روان محمد صادق توفيق19884

3729182913.520126.557.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786روان هانى احمد مصطفى محمد19885

403019302020139910مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786سلمى احمد فتحى الشربينى حسن19886

24.529172514.52011078مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786شذى ابراهيم محمد جمعه19887

38301927.519.5201347.59مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786شهد تامر حلمى عبده العوضى19888

39.53019302020138.56.59مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786شهد محمد اسماعيل عبد اللطيف المحنكر19889

39301830202013759مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786فرح امير السيد صادق توفيق19890

21.5301522.51819.510788.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786كنزى رضا حسين مصطفى الزلفى19891

39301928.51820134.56.58مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786لبنى محمود السيد حسين19892

38.53018.53020201374.59مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786مريم شريف نعيم باقى دميان19893

3730172718.520129.589مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786مريم عالء الدين حسن الشقرى19894

322417251819.51166.58مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786مريم محمد محمود حسن19895

3930182919.520135.598.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786مريم هشام نبيل عبد هللا احمد19896

39.53018.530202013899.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786ملك صالح محمود محمد مناح19897

38.53019.5292019.51377.58.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786ملك عمرو مصطفى محمد مصطفى19898

39.53019.530202013979.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786منة هللا السيد على محمد19899

38.53019.53019.519.5137.54.510مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786منة هللا عاطف مسعود اسماعيل محمود19900

38.53019302020137.569.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786منة هللا محمد محمود هالل  ابراهيم19901

38301929.519.52013679.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786منة هللا وائل جمال على احمد19902

39.53019302019.5138.569مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786نادين السيد عبده السيد محسن19903

35.52917261620123.558.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786ندى على عبد هللا محمد حماد19904

37.53019.525.516.519.512989.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786ندى هانى ابراهيم عبد النبى19905

363019.521.516.519.5123.568.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786نغم احمد محمود رمضان غنيم19906

383019.5291919.5135.579.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786نور احمد محمد عبده نجم19907

39301928.517.52013479مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786نور فريد عبد العال محمد رمضان19908

3929.519.528.51717.5133.559مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786هاجر لطفى السيد لطفى19909

36.53017.52615.518125.569مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786هالة هشام احمد مصطفى الجندى19910

38.530202919.519.513758.5مدارس الغات  003السنبالوين الرسمية المتميزة للغات  0786هايدى احمد سليمان النجار19911

39.53020302020139.567مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787احمد اسامة زكريا بدران السيد19912

39302030202013988.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787احمد محمد عطوه عبد الوهاب19913

37302029192013588مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787جهاد عبد اللطيف حسانين محمد حسانين19914

30.530192717.52012488.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787زياد محمد المتولى ابوالفتوح المرسى19915

363018.524.5162012578مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787عمر ايهاب شحاته عبد القادر19916

37.53019.526.51720130.548.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787محمد احمد ماهر جمال19917

32.528.514.52414.52011467مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787محمد احمد محمد عبد العال محمد19918

36.53020241720127.558.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787محمد اشرف محمد السيد عثمان19919

38.530203018.52013758.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787محمد عالء محمد على محمد ابوالعال19920

3630202718.518131.565.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787يوسف خالد السيد متولى متولى19921

3529.519.52312.520119.586.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787يوسف محمود يوسف جاد عطيه19922

34.53020271619.5127.587.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787اروى اشرف عبد الحميد عثمان19923

343019.5241620123.568مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787انهار مدحت محى عبد السميع19924

343019.520.514.520118.567مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787اية هللا رمضان العزب المتولى سعد19925

32.53018.52616.518123.580مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787ايمان احمد عبد الوهاب عبد الغفار19926

39.530192818.52013588مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787سما ابراهيم عرفات محمد منصور19927

37.53017.525.517.52012888مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787مريم محمد البيومى محمد19928

36.53017181620117.587.5مدارس الغات  003تمى االمديد للغات  0787ميرنا احمد ماهر محمد19929

34301928.518.518.513078مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788ابراهيم امير ابراهيم احمد االقطع19930

373019.529.517.515133.577مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788احمد سعد محمود عبد الشافى ابوخليل19931
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3628.52029.5181813278مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788احمد عمرو حمدى محمد مهنا19932

38.5302029.51817.513676.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788احمد فؤاد محمود محمود التليتى19933

38.53019.529.52019.5137.569مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788احمد مؤنس محمود احمد عبد الغنى الهنداوى19934

372819.5281420126.556.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788ادم حامد محمود السعيد محمد19935

363019.528.515.519.5129.565مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788حسام الدين اشرف محمد ابراهيم العايدى فرج19936

39.530202917.52013664مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788عبد الرحمن احمد فاروق عبد هللا هالل19937

33.53020281820129.577مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788عبد الرحمن جالل سمير احمد19938

3529.52028.5162012955مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788عمر محمد فاروق محمد عبد المنعم19939

36.53019.52917.519.5132.559.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788محمد ابراهيم محمد ابراهيم السيد زلطه19940

3629.52029.519.518.5134.5810مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788محمد اشرف ماهر محمد عبد العليم  جوده19941

32.5309.525.512.515.511086.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788محمد السيد محمد صديق محمود محمد مصطفى19942

40302029.52020139.588.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788محمود انور محمود ناصف محمد سويلم19943

39.5302029.5202013987مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788محمود عمرو حمدى محمد مهنا19944

31.5301727.510.510116.546مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788يوسف يسرى لبيب رياض ونيس19945

343019.52617.517.512774.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788تسنيم بهاء الدين طاهر على خليل19946

393019.527.5182013484.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788جاسمين محمد فتحى على  حسين19947

31292020.515.516.511675مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788جنه محمد عبد المنعم  احمد حيرم19948

35291928131812478.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788جنى محمد عبد الحى عبده عبد الحميد19949

3930203018.520137.579مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788حياه احمد نبيل انور الطويل19950

37.530193018.52013598مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788سجى سامح محمد محمود عبد هللا19951

393019.53019.52013896.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788سلوى ابراهيم ابراهيم محمد جماز19952

383019.529.5182013598مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788سما خالد السعيد السعيد بدير19953

34.5301927.515.520126.596.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788سهام محمد يسرى عبد الفتاح نصر الدين19954

36.53018302019134.576.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788شهد طلعت عطيه سيد احمد نوح19955

383018.529.519.519.5135.597مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788فاطمه حمدى محمد فتح هللا19956

37.53019301919.5135.568.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788لينه محمد محمود ضيف هللا19957

3730183019.517.5134.58.58.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788مايا عاطف حامد عبده موسى محرم19958

36.528.51830201913389مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788مرام محمد السعيد سليمان بدير19959

3528.519.529.51920131.599مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788مريم احمد محمد على الهجرسى19960

37.5301929.5142013088.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788مريم اشرف محمود طاهر محمد تاج الدين الشيخ19961

3729.520292019135.587مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788مريم عصام محمد عبد هللا على19962

312815.5221318.5109.587مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788منه هللا سمير زكريا عراقى عطيه19963

37.528.5193019.519134.578.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788منه هللا محمد محمود احمد حسن19964

3728.519.530198.513457.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788مورا معين منير مخائيل حمايه19965

3629.518.53017.516.5131.567مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788نهله خالد رفعت عوض محمد شومان19966

3329.518.529.51620126.586.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788نور مصطفى رجب محمد رجب19967

27.529.518.52617.51911967مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788هاجر عبد الحميد محمد عبد الحميد ابراهيم الصيرفى19968

3629.519301920133.577.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788يارا احمد عبد الحميد عبد اللطيف عبد هللا19969

32.53018.527.51720125.568مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788يارا رشدى البكرى همام محمد البهيدى19970

30.5301824.5171812067.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788يارا عالء ابراهيم نصير على19971

36.53018271820129.567.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788يارا محسن محمد عبد الغفار المكاوى19972

24.529.51221171910467.5مدارس الغات  003ابو المحاسن سنجاب  0788يمنى عالء ابراهيم نصير على19973

3530192818.519130.569مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789ابراهيم محمد عبد الملك محمد19974

3227182616.518.5119.589مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789احمد ايهاب محمد السيد ابراهيم موسى19975

37301928202013499.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789احمد باسم عوض منصور محمد19976

3828.51929.519.519134.589مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789احمد محمد احمد محمد عبد الفتاح19977

20.52517259.511.59779مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789اندرو ايهاب ثابت عزيز غالي19978

32302027.52019129.599مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789خالد احمد محمد حلمى19979
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36.529.51926.51920130.599مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789خالد عرفات محمد فتحي عبده احمد19980

36.5291929.5192013389مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789رامز احمد عبد العظيم محمود البسيوني19981

3830193019.520136.589مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789عصام محمد رشدي محمود19982

38.53019302020137.589.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789عمرو خالد محمد عبد الجواد درويش19983

29.52717.522112010789مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789فارس محمد محمد الخطيب عبد الوهاب19984

3730203018.520135.5610مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمد حمدي عبد الفتاح احمد علي19985

3729.5192919.52013489مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمد خالد علي علي محمد عبد الرحمن19986

33.5301926.5191912869مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمد محمود محمود محمد المرسى19987

36301927.519.52013269.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمد نصر الدين عبد الحميد عيد جمعه19988

37.5301929.517.520133.569مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمد هاني السيد حامد زغلول19989

37302029.51920135.589مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمد وائل عبده سالمه سالمه محمد19990

29.52818.528.51420118.568.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمود احمد محمد احمد فضه19991

2928.519251517.5116.566.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789محمود السيد محمد احمد موسي الوفائي19992

3430202917.519130.578مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789يوسف شادى جبر عبده19993

38302027.51919134.549.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789يوسف محمد عبد الغني رزق احمد19994

3529.5173019.520131710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789االء ايمن احمد االلفى19995

34.529.517.5301919130.589.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789امنية محمد مصطفى احمد19996

36.530192919.52013479.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789انسام وليد حمد لبيب احمد19997

37.529.519.5302020136.599.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789ايه محمد عبد الحليم عبد المحسن19998

3629.519.529.51920133.599.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789جنه طارق عبد هللا السيد محمد19999

363019.5302019135.589.5مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789جنى سعيد محمود السيد20000

33291928.519.517.5129610مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789جويرية عالء عبد الفتاح السيد20001

34.53017.5281917.5129710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789رغد عالء الدين محمود احمد حسن نعمه هللا20002

000000000مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789رنا مامون فرحات توفيق20003

3530193019.520133.5810مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789رهف ضياء محمود ابو العنين20004

33.529193019.520131810مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789روان عادل زين العابدين راشد20005

23.5291622.51118.5102710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789زينه مصطفي محمد عيسي20006

33.530182913.517.5124710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789سارا احمد محمد محمد الهنداوى20007

37.530193019.520136810مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789شهد المتولى محمود حامد رمضان20008

34.53018.53017.519130.5710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789شهد عبد الهادى السيد العدل20009

35.53019301919133.5710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789مريم عالء ابراهيم اسماعيل20010

363019301820133810مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789مريم محمد احمد احمد20011

34.53019302020133.5710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789مريم وليد عبد العظيم المتولى محمد20012

363019302019135810مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789مني محمود السيد محمود زهران20013

3730193019.520135.5710مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789ندي احمد رمضان محمود20014

3630193019.519134.5610مدارس الغات  003دكرنس الرسمية للغات  0789هاجر فتحي عوض حسن الوكيل20015

373019302016.513688.5مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790احمد حسين محمد منصور ابراهيم20016

373019.53019.51413669.5مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790خالد احمد وليد محمد20017

000000000مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790عمر احمد محمود محمد البدوى20018

38301929.51816134.5610مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790محمد ايمن عبد الغفار حامد سيد احمد20019

3629193018.516132.5510مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790يحيى محمد عبد هللا السيد20020

35.5301929.519.517.5133.589.5مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790يوسف عالء محمد عبد العاطى يوسف20021

25.52816.523.512.514.510669.5مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790الهام عبد هللا على عبد هللا محمد20022

36.530193019.517135510مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790ايه عبد الناصر فتحى عباس حسين20023

3529.519292014132.5510مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790ايه محمد عباس سالم  سليمان20024

36.529193019.51813458.5مدارس الغات  003سالم مدين للغات بأشمون  0790رفيده موسى السيد راشد العباسى20025

34.529.51829.51817129.577مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791ابراهيم مدحت عباس المتولى قاسم20026

32.530182918.51912877.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791احمد سعد عبد السالم ابراهيم سالمه20027
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382919301915.513558مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791كريم حازم محمد محمود20028

37281929.51917.5132.559مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791كريم ضياء السيد محمد رضوان20029

3930203019.518138.5710مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791محمد احمد ابراهيم على ابو طالب20030

3628203017.518131.569مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791محمد سامح السيد حسين20031

3229182916.515.5124.556مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791محمد محمود المنشاوى رزق البغدادى20032

39302030201813969مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791يوسف محمد عبد العزيز محمد20033

38.530203019.51413878.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791اصاله حاتم عطيه عدالن عطيه20034

37.53020302020137.579.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791تسنيم محمود محمد عبد العال اسماعيل20035

38.5302029.519.520137.568.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791تغريد احمد رامى حسن احمد على20036

3728.519261719127.568مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791دينا محمد ابراهيم سليمان احمد سليمان20037

37.5282029.519.519134.578مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791روان السيد السيد محمود سليمان20038

38.53020302019138.579.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791سلمى ابراهيم زغلى صادق حسن20039

3628.52029.518.519132.567.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791شروق مدحت عباس المتولى قاسم20040

37.52920271516128.578مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791شيماء رضا محمود اسماعيل20041

39302029.52019138.578.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791مريم محمود شعبان محمود على المنسى20042

39302029.519.51913869.5مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791مريم محمود محمد السيد بدوى20043

38.53020302019138.569مدارس الغات  003بنى عبيد الرسمية للغات  0791نوران خيرى حسن عبد الرحمن حسن20044

36.5302028.518.518133.589.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792ابراهيم محمد ابراهيم حكم20045

352920251118.512069مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792احمد محمود محمود حسن االمير20046

34.5302028.519.518.5132.569مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792اسامه احمد عثمان عبد الرحمن شلبى20047

3227202711.518.5117.569مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792زكريا موسى محمد على على20048

373020292016.513679مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792زياد محمد السيد محمد البربرى20049

31.530202818.516.512867مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792شهاب احمد محمد العسقالنى20050

372819.528.519.516132.5810مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792عبد الرحمن احمد الدسوقى الشربينى20051

34.52819281715126.577.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792عبد الرحمن الدسوقى عبد الرحمن عبد العزيز20052

33281928.51011118.58.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792عبد الرحمن شريف محمد يوسف الحداد20053

36.529.51929.517.5161328.59.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792عبد هللا محمد احمد حامد20054

3429192712.517121.57.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792على محمد على محمد محمد محمد حبيب20055

30.52719.526.512.51611688مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792عمر ابراهيم ابراهيم ابو شعيشع محمدين20056

362819.5301918.5132.58.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792عمر محمد فتحى ابو النور ابو النور حازى20057

36.527.519.5291514127.578مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792محمد احمد محمد ابراهيم يوسف20058

373019.529.52018.51368.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792محمد عصام عبد الفتاح عبد العظيم20059

342919291718.51288.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792محمود ابراهيم محمود ابراهيم محمد حسنين20060

37.53019.528.52020135.57.59مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792مصطفى القطب السيد اسماعيل ابراهيم20061

3128192818.515124.589مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792يوسف عادل السيد محمد على20062

000000000مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792امل محمد مصباح ابراهيم السيد20063

39.528.520271617.51317.57.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792بسنت اشرف محمود المتولى رمضان20064

37.53019.52618.517131.57.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792جنا محمد محمد العشرى20065

39.53019.528.52020137.58.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792جومانا محمود حمدى الشناوى جاد20066

363019.52919.518.513498.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792حنين حسن محمد الدماصى20067

383019.5282019135.58.59.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792رحاب طارق على امين عبده الوصيف20068

39.53019.527.52015.5136.589مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792رضوى عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن على  هدهد20069

000000000مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792سما اسامة السعيد السيد البحيرى20070

35.527.5192919201307.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792سما ايمن السيد الوصيف جمعه20071

39.5302028.52015.51388.59مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792سميه شريف يسرى اليد خليفه20072

38.52819.525.516.517.51288.59مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792شهد شحته حسن عوده20073

38.53019.528.51916.5135.589مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792ملك محمد حسونه نصر صقر20074

3529192613.516.5122.57.58.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792مى محمد ابراهيم عجيزه20075
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37.529.5192718.516.5131.58.56.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792ندى احمد شعبان سالم خلف20076

37.52919.528.517.5171328.59مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792نورا ياسر ابراهيم محمد صالح20077

3829.519.529.52016136.588.5مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792نورين حسين فهمى حسن يونس20078

38.53019.529.519.519.513799مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792هاجر محمد ابراهيم حامد العدل20079

39301928.52019.5136.58.59مدارس الغات  003صالح سالم للغات  0792هنا محمود ماهر الحنفى صالح20080

262912.5174.517.5895.58مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793ابراهيم احمد ابراهيم عبد العال حسن20081

272910211119987.59مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793احمد عبد اللطيف توفيق عبد اللطيف االمير20082

31.527.519211418.511389مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793احمد عبده على عبده محمد محمد الصحصاح20083

2727.51819.511.518103.576مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793احمد محمد مامون عرفات ابوبكر20084

34.529192413.5171207.59مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793احمد محمد محمد حسن الشربينى20085

32.527.517.525.510.518113.568مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793امير اشرف منصور عبد المعطى20086

2929.519.52411171136.58مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793ايمن مجدى على عبد الغنى عبد العاطى20087

3328.51927.513.518121.56.57.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793باسل محمد ابراهيم عبده الجزار20088

32.526.5192611191158.59مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793خالد السيد السادات الغريب مختار20089

33.529192413.518.511989.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793رامى محمد محمد زهران الغالى20090

36.526.51925.51817.5125.589مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793سعد ايمن توفيق محمدين ابوالعز20091

37291928.519.518.51338.59.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793عبد الرحمن السيد عبد الرحمن السيد عتمان20092

272918.5251518114.58.59.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793عزت ابراهيم احمد ابراهيم على ابو الفضل20093

3729.519.529.52018.5135.599.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793محمد احمد محفوظ مجاهد احمد حسين20094

3128.518.52816.518.5122.5610مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793محمد المهدي بهاء الدين الغيطاني20095

24.52714.515.591690.58.58مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793محمد عبد اللطيف توفيق عبد اللطيف االمير20096

34.530192619.5191298.510مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793محمد عبده شحاته عبد الهادى20097

30261924.515.518115810مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793محمد عمرو السيد محمد بكر همام20098

36301928.52019133.5810مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793محمد محمد على مسعد النبراوى20099

39.530202919.5181388.510مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793ناصر محمد احمد عبده السيد سالم دياب20100

3729182919.519132.57.59.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793يوسف احمد السيد احمد احمد الجوهرى20101

36.53017.526.517.5171285.55.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793يوسف اسامه مسعد خالد محمد ابو الفضل20102

33.52216241217107.55.58.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793يوسف سعد شحاته السعيد البرمبالى20103

35.52716.525.51319117.5610مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793يوسف مجدى الدسوقى الدسوقى االمير20104

3629.5182613.5191235.59مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793يوسف وائل ممدوح عبد اللطيف سويلم20105

382917.5251320122.55.510مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793يوسف ياسر عرفات عبد الحليم السيد نصر20106

37291924.515.5201255.510مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793اميره عالء فتحى محمدين حسن ابوالعز20107

3628.519.51910.520113.5610مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793حبيبه ياسر عبد الفتاح يوسف يوسف20108

39.5291929.518.519.5135.588مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793دعاء هانى ابراهيم عبد الرحيم20109

35301823.51719.5123.57.59مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793رؤى الحسين احمد حسن حسن ابو العز20110

35.52817.525.51920125.568مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793رؤى محمد طلعت احمد عبد اللطيف20111

35.52918201216114.55.58مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793رحمه عالء عارف سليمان رضوان20112

37291928.516.5191305.510مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793رنا سمير حسن محمد الشحات20113

35.52718.5241220117610مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793رنا فتحى محمد عبد الكريم معوض20114

ان محمد السيد حسن عابدين20115 362918.5241320120.54.510مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793روف

38.53018.526.518.5201326.59.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793سارة حسام فكرى ابراهيم الدسوقى20116

3829.518.52112.519119.58.59.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793سما محمد كمال محمد السيد20117

33.52617.52012.519109.569.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793سما وحيد محمد محمد االمير20118

38.52818.527.51818130.5610مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793شهد محمد شوقى بكر حسن20119

3625.517.5261819.512369.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793كريمان وائل حسن عبد الجليل حسن على20120

35.52818.518.51113111.56.58.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793مريم السيد عبد الرحمن السيد عتمان20121

3730192116.517.5123.567.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793مريم محمد عبد الرحيم محمود دهينة20122

37.529.51923.51320122.55.58مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793منه سعد محرز احمد ابوالعينين20123
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393019.529.51915.513767.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793ناريمان على محمد على مجاهد20124

36281926.51720126.56.59.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793هاجر رضا بكر على حسن البقرى20125

3729.51924.5162012669.5مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793يارا هشام السعيد عبد الخالق حسن20126

36.529.519.5251820128.56.59مدارس الغات  003الشيخ على حسن الرسمية للغات  0793ياسمين عزت عبد اللطيف عبد الكريم معوض20127

35.52818.52919.518.5130.57.58مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد السيد محمد السيد على شحاته20128

34.5291829.51617.512769.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد عزت طلبة التميمى السيد العزبى20129

27.52616.52515.517.5110.56.57مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد مجدى نصر محمد عيسى20130

382817.52919.5171325.58.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد محمد ابو بكر الصديق محمد عامر20131

322817.5261717120.568.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد محمد السيد احمد صقر20132

32.528182818.5191255.58مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد محمد نجيب احمد الخضرى20133

3121.51626.5181911357.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد مدحت فضل محمد حلمى ابراهيم20134

35.52917.529.51919.5130.56.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794احمد وليد محمد فوزى تعيلب20135

22.526162718.518.51105.55مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794اياد وليد طلعت ابو السعود الخريبى20136

28.52714.5281717.511566.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794بشار رمضان احمد سيد احمد الشافعى20137

372517.526.51917.512558مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794حاتم حاتم محمد حسن حال20138

37.53016.53018.518.5132.579مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794ربيع محمد ربيع محمد ابو المعاطى20139

3727.516.529.51917.5129.578مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794رحيم وليد احمد عبد الحميد عبد الجواد20140

382817.5291719.5129.5810مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794سيف الدين عاطف مصطفى ابراهيم ابراهيم عافيه20141

3426.515.52618.518.5120.589.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794سيف الدين محمد صفاء ابو العطا حلبه20142

393019.529.52019138810مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794شريف محمد محمد كمال ابراهيم سعيد20143

372919.529.52019.513589.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794عبد الرحمن محمد احمد احمد الموجى20144

34.5281728.519.519.5127.589.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794عبد هللا محمد الشافعى محمد السقطى20145

26.52716.523.518.519.511278.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794عز الدين فتحى محمد فتحى مصطفى الجميعى20146

34.5271828.51917.512779.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794عالء وليد محمد فوزى تعيلب20147

353018271719.512777.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794على جمال محمد محمد يونس20148

35.529.518281918.513069مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794عمر محمد طه الدسوقى شرباص20149

34.528.5192718.518.5127.568مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794فارس محمد احمد احمد الطير20150

38302028.518.515.51355.59مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد ابراهيم محمدين السعيد الطنطاوى20151

3829.52026.52018.51346.56.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد احمد عبد الجواد محمد قنديل20152

37.5292028.519161347.56.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد جمعه عطا محمد احمد20153

39302029.519.51913877.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد حسن صالح مسعد ابو رى20154

37.5291924.513.516.5123.556.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد حسن عبد اللطيف على خطاب20155

30.5281928.514.516.5120.576مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد شريف محمود زكى سالمة زين الدين20156

3428.51923.51317.51185.55.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد عبد الرحمن عبد العال عبد العال مجاهد20157

372919.528.518.517132.557.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد عالء مسعد السيد الكيال20158

32.526.519.527.514.518.5120.54.56.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد محمد صالح السعيد سويدان20159

37.529202819.51313478.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد مسعود محمد على االمير20160

35.530202111.515.51185.56.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794محمد نسيم السعيد حسين طبل20161

37.5282029.5181713375.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794نور الدين احمد سعيد الشربينى عشيش20162

37.53020301915.5136.578.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794نور وليد ابراهيم جمعه يوسف محمد يوسف20163

28.52719211313.5108.577مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794هيثم شفيع السيد السيد نور الدين20164

3427.52027.515151246.57.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794وليد محمد ابراهيم ابراهيم نوفل20165

32.5292026.515.516.5123.56.56مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794ياسر محمد احمد احمد البنا20166

3328.519.5261617.512357مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794يسرى السعيد نسيم يعقوب20167

3729.520291816.5133.577مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794يوسف محمد السيد ابراهيم طمان20168

3529202917.518130.578.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794امنيه ابراهيم فايز السعيد الخريبى20169

30.529202715.51812269مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794بتول ياسر ابراهيم مصطفى مجاهد20170

37.5302029.52017.513779.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794بسمله احمد محمد عباس دعبس20171

Page 412



Term1

36.5302029.518.517.5134.579.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794بسمله محمد بكر محمد مسعد20172

372919.528.517.519131.57.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794تسنيم محمد حسنى عباس ابراهيم طوبار20173

39.53020302018.5139.579مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794جنى خالد محمد ابراهيم العباسى20174

26.5272028.511.516113.568.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794جنى محمد مصطفى عنان20175

32.53020301719129.589.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794جنى مسعد على راجح20176

3530203018171336.57.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794جنى ياسر محمود ذكى سالمة زين الدين20177

36302029.51919.5134.57.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794حنين شوقى محمد صفوت السيد بلله20178

31.527.5202714.517120.57.58.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794رحمه طاهر عبد الغنى برايه20179

35.5302024.516.518.5126.589.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794روان اسمر محمود زكى محمد غزل20180

36302029.51819.5133.589.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794روان حسام الدين محمد الجرايحى عبد الحليم سالم20181

34.5292029.518201317.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794روميساء صبرى فاروق لبيب مسعد البدرى20182

3029202518.519122.56.59مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794روميساء محمد على على عساسة20183

دا هشام ابراهيم ابراهيم زبيده20184 34292028181912989مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794روي

33.5292027.516.518126.578مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794ساره محمد ابراهيم عبد ربه خليفة20185

372920301819.51347.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794ساندى احمد صالح الدين احمد زين الدين20186

3128202915.518.5123.57.59مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794ساندى وليد سامى حامد محمد قميحة20187

36.5282029.517.518.5131.56.59مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794سما الجرايحى محمد محمود بروق20188

38292025.51518127.589مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794سما حسن محمد حسن احمد20189

3730202918.519134.588.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794سما محمد الشبراوى عبد العال عبد هللا20190

34.529203018.51913289.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794سهيله حامد توفيق عبده قورة20191

3729202818201328.59مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794شهد صالح مسعد مسعد محمد فهيد20192

36.529203019.519.51357.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794فرح عبد الحميد محمد عوض حسن السقطى20193

38.53020302020138.589مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794لينه وليد محمد زكى عنبر20194

38292030202013789.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794مريم صالح مصطفى السيد الشبلى20195

36.53020302020136.589.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794منه هللا عبده محمد رشاد المهدى20196

37.529203019.5201368.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794منه وليد السعيد السعيد عبد العال20197

37.529203017.52013499مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794منى اسماعيل مسعد اسماعيل البداية20198

393020302018.513999مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794مى فخرى محمد سالم محمد20199

362920291819.513299.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794مى كمال رضا حامد منيسى20200

34292029.518.51813198.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794مى محمد فخرى محمد شلباية20201

35.53020301919.5134.588.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794ندى عصام محمد احمد محمد فرج20202

383019.5302019.5137.58.58.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794نور وليد نسيم ابو السعود عميش20203

3730203020191378.58.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794هاجر التميمى محمد التميمى التميمى حمود20204

3830203019.519137.58.59.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794هنا شادى ماهر ابو السعود حماده20205

39302029.519.519.513889.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794هنا عبد الحميد شحاته عبد الحميد عبد الوهاب20206

32.53018.52816.519125.599.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794يارا شريف حسن السيد على العقده20207

35.528192717.52012789.5مدارس الغات  003المنزلة الرسمية للغات  0794يمنى محمد عبد القادر محمد زعلوك20208

32291826.51913124.558مدارس الغات  003الصفوة الدولية للغات  0795عبد الرحمن طاهر عبد الحكيم عبد الحافظ الليثى20209

38.530193018.5191365.59.5مدارس الغات  003الصفوة الدولية للغات  0795عماد ناصر ابراهيم عبد اللطيف احمد متولى20210

293019281914.51255.58.5مدارس الغات  003الصفوة الدولية للغات  0795جنى وسام محمد وحيد السيد ابوالفتوح20211

26.52919261915.5119.557مدارس الغات  003الصفوة الدولية للغات  0795نورا مجدى متولى عبد المجيد مصطفى20212

373019302017.513669.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ابراهيم ابراهيم حسين عطيه حموده20213

3129192714.520120.5510مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ابراهيم جميل ابراعيم عبد الغنى المرسى20214

36291929.519.517.513359.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ابراهيم محمد ابراهيم واصل ابراهيم20215

3229.518.525.511.5131177.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796احمد امين احمد احمد ابومسلم20216

32301926.51418121.559مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796احمد ايمن المغاورى القناوى على20217

2929.518.52613.58.5116.540.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796احمد جالل احمد عثمان20218

29.530192814.51712137مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796احمد صالح شحاته حسن حسن20219
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29.52918.527.51418118.52.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796احمد محمد السيد علم امين20220

32.5261727.512.58.5115.556مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ادم عصام حامد الباز20221

3429.5182913.514.512456.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ادم عالء الدين محمود عبد السميع احمد20222

3630193018.517133.558مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ادهم ايهاب السيد عبد الحميد ليله20223

32.5211829.513.517.5114.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ادهم خالد فاروق فرحات هالل20224

292918241016.511089مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ادهم محمود محمد السيد  امبابى20225

3630193013.517128.5810مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796اسامه احمد عبد العزيز عبد العظيم محمد20226

34.52819301919130.58.59.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796اسامه محمود عطا هللا المهنى السيد خضر20227

33271927.513.517.51207.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796اياد حامد محمود حسن ابويوسف20228

27.5181525.5714.5936.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796توفيق حسين محمد ابراهيم حسين20229

37.53019302017.5136.56.56.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796رافت احمد رافت احمدالديب20230

3028.51623.51016.510877مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796زياد احمد رمضان ذكى ابراهيم20231

32.5231924.5141611356مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796زياد السيد محمد احمد مصطفى20232

3523.516251116110.57.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796زياد ايهاب ابراهيم عبد العليم جوده20233

3326.51322.561510158.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796زياد محمود محمد عبد الرحمن احمد20234

3728203019.518.5134.57.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796سامى عبد الناصر ابو المعاطى عبده طعيمه20235

38302029.51917.5136.58.510مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عادل محمد عادل شعبان عنبر20236

2921.515.528.5918103.588.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عادل يوسف ابراهيم السيد20237

292712.524.5814.51017.58مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عبد الرحمن رمضان صالح السيد المتولى20238

2927.516.524.51214109.57.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عبد الرحمن عبد ربه محمد الطنبولى20239

35.52919291816130.569.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عبد الرحمن فتحى طه محمد دنيور20240

34.53016.5291715.512759مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عبد الرحمن محمد احمد اسماعيل الجندى20241

3121.517.52912.510.5111.558.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عبد الرحمن محمد حامد الباز20242

3930193020181387.510مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عبد هللا هانى عبد هللا مجاهد الخولى20243

34291729.518.51612858.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796على محمد محمود الخميسى20244

34.52818.5281813.512758مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمر ابراهيم ابراهيم عسكر20245

31.53018291616.5124.558.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمر احمد ابو المعاطى عبده طعيمه20246

33.530182717.512.512657مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمر خالد محمد على سالم20247

32.5291826.518.518.5124.548.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمر محمد العزب رضوان ابو سبع20248

29.530192317.515.511957مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمر محمد عادل محمد القشطى20249

2529192311.514.5107.557مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمر محمد محمد الهادى رجب20250

3429183018.520129.57.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمر مختار عبد الغنى مختارالسعيد20251

35.529.519.53019.519.51347.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمرو السيد لطفى السيد مرعى20252

31.52916.52417.516.5118.577مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمرو محمد فؤاد على محمد سرحان20253

39292026.518.51913377.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمرو محمد مالك محمد ثريا20254

31.5291424.51215.51117.56مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796عمرو وليد السعيد محمد طرطير20255

272612.524.510.516100.575مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796فتحى محمد فتحى محمد العشرى20256

37.530203019.5201377.59.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796كريم عبد الناصر ابو المعاطى عبده طعيمه20257

31.52718.52815.513.5120.55.55مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796كريم محمد شفيق شفيق العجمى خليل20258

33.5301926.51515.512475.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مؤمن محمود عبد المنعم عوض الخالوى20259

34.52918.524.515.5171223.56.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مازن عبد هللا محمد منصور يونس20260

3630192517191276.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مازن محمد عبد الغنى عبد الفتاح السيد على20261

34.526.5193016.515126.55.56.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد ابراهيم احمد جميل سعود20262

ا20263 36.529.519.5291916133.54.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد احمد عطا عبد الرازق ري

332819.53018.5181297.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد احمد محمد احمد محمد20264

28.529.518.5271213115.55.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد السيد على نبيه الشرقاوى20265

33.529.51930201613288.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد ايمن احمد محمد رياض الجمل20266

34.53018.53017.515130.579مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد حسام السيد الحسينى الشيخ20267
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32302030161312888.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد حسام محمد عطيه الفقى20268

27.528.518.5281715.5119.58.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد حسين ابراهيم محمد عبد المنعم قابيل20269

36.528193019.51313389.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد حمدى محمد فتحى شعبان على عنان20270

36.5301929.520131357.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد خالد عبد الغفار المتولى عبد العال20271

36.52619301716128.568مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد خالد عبد الرحمن عبد الجيد عبد الرحيم20272

3629193019171337.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد خالد فؤاد طه معتوق20273

3228.51929.516.513125.56.57.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد خالد محمد فتحى فريد عبد الحى20274

372819.5301817132.57.58مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد طلعت حسن حسن شرابى20275

333017.529.515.519.5125.578مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد عالءالدين محمد احمد الشريعى20276

29.529.515.528614.5108.54.55مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد مجدى عبد الرؤف محمد الوصيف20277

2426.51629.578.51032.56.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد محمد خالد محمد محمد عبد الغنى20278

23.52513.524.57.515.59467مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد محمد فتحى عبد الكريم الصده20279

34.52819.52913.514124.577.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد محمود سميح احمد احمد الشايب20280

29.53017.525.512.5141152.56مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد مصطفى فهمى عبد الغنى محمد20281

303018.5291413121.568مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمد وليد محمد صابر شلبى20282

342918.529.5171312879مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمود احمد محمود ابراهيم عثمان20283

372918.529.519.518.5133.579مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمود اسماعيل فرج جبر حسين20284

3729183019.515.5133.58.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمود على راشد عطيه عبد هللا20285

35.529192817.59.51298.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796محمود محمد السعدى ابراهيم الجمل20286

3730193020121362.57.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مصطفى احمد محمد صالح الحجار20287

3830193019.514136.53.58مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مصطفى ايهاب ابراهيم محمدعبد الغنى20288

36.53019.5302019.5136810مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نور الدين احمد جابر ابوريا احمد20289

342918.528.51819.512868.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نور الدين احمد فتحى مصطفى عبد المتعال20290

25287.523.512119658مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ياسين عزمى مفرح العدل المرسى20291

29.529.513.529.517.519119.5710مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796يحيى حسين ابراهيم محمد عبد المنعم قابيل20292

2423.510.5251213.59565.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796يوسف ايمن محمود عبد الستار20293

36281828.518.513.51295.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796يوسف محمد احمد محمد الشناوى20294

37.53019.529.52018.5136.55.57.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796يوسف محمد محمود انيس بازيد20295

3328.511.52817111187.54.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796يوسف هشام امين عبد المقصود السيد20296

3729.519301920134.568.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796اسراء عمرو محمد ابوالسعود الكفافى20297

3229.5192818.516.51275.58مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796انجى مصطفى السيد مصطفى شلبى20298

32.52914.521.51513.5112.589مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ايه احمد  محمد عبد الرحمن محمد20299

38.53019.5302019.513889.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ايه هللا ابراهيم الدسوقى محمد السعيد احمد20300

31.52917.527.51617121.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ايه ايمن حمدى محمد البحيرى20301

383019302019.513799.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796بسمله السيد بكر محمد مصطفى20302

36.52916.5302016.513289.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796بسمله محمد ابوحالوه احمد معاطى20303

35.52616.53019.515.5127.569.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796بسنت ابراهيم محمد محمود مجاهد برهام20304

3730173019.516.5133.598.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796تقى ابراهيم عبد الحفيظ عبد العظيم20305

3829.51829.519.516134.599.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796جمانه اسامه عبد الباقى الحديدى20306

353019.5301815.5132.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796جميله مصطفى صالح الدين شاهبور مصطفى ابو الوفا20307

2929.5163017.51512289مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796جنة اشرف السيد على ابراهيم20308

36.529.518301915.513389.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796جنى السيد حسن محمد حسن20309

36.53020302016136.5810مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796جنى محمود حسين محمد حسين20310

3027.515301712.5119.577مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796جنى مصطفى فهيم حامد شلبى20311

332916.529.517.58.5125.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796حبيبه حازم كمال المرسى20312

2628.513281713.5112.586.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796حبيبه محمد عبد الطيف ابراهيم عبد الرحمن20313

3229.517.53018.516127.589مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796حبيبه هانى رمضان فؤاد على20314

نه ايهاب فؤاد عبد العزيز كشك20315 323017.5301914128.589مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ردي
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25.523.5132515.513102.585.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796رنا رضا محمد المتولى حرام20316

36.53017.530201713489.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796روان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عوف20317

3729.518302017.5134.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796روان عصام وحيد السيد عبد الحميد20318

33.53017.52919.514.5129.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796روان محمود ابراهيم احمد احمد20319

312817.529.519.516.5125.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796زهوه جمال السيد السيد الخولى20320

3029.51728.519.516.5124.589.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ساره ايمن ابوالعنين عبده المرسى خيال20321

32.53011.5291614.511978مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ساره رضا اسماعيل السيد احمد20322

32.530193019.51613189.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ساله احمد محمد كمال سعد الدين على20323

373018.53019.516.51358.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796سلمى احمد السيدابراهيم شحاته20324

342918.53018.516.513068مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796سما احمد على محمد الغريب20325

36.53019301515.5130.588.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796سما السيد محود صالح عبد هللا20326

35.529.517291216.512388.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796سوزان ايمن ابوالعنين عبده المرسى خيال20327

35.5291728.5131912389مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796شهد خالد محمد احمد العطار20328

34.53019.529.518.519.513289مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796شهد عاطف محمد السيد عبد الوهاب20329

343018.5291620127.588.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796شهد مجدى محمد محمود الدسوقى20330

33.5291929.514.519.5125.597مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ضحى السيد سامى السيد حسن بدره20331

31.530182910.512.511974.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796فرح وحيد محمد مصطفى شعيب20332

32291625.513.51611677.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796الرا ابراهيم محمد السيد الخولى20333

373018.529.519.518.5134.546.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796الرا عالء محمد السيد رضوان حسين20334

ا20335 3830193017.518134.555مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796لقاء احمد عطا عبد الرازق ري

37.5301927.516.515.5130.575مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796لمياء محمد اسماعيل عبد الغنى عبيه20336

35.53017301617128.588.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796لوجينه وائل على على على حسن20337

363017301718.5130910مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ليال تامر محمد الشربينى ابراهيم نجم20338

3730193018.517134.599مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مايا احمد ابراهيم محمد على الدين20339

383018301319129910مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مايا ياسر حسين السيد سعد20340

382818.53019.519.513488مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مريم خالد محمد ابراهيم السيد20341

36.53018301619130.57.57.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مريم محمد عزت عبد العزيز احمد المصرى20342

36.529172914.519.512688.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مريم محمد فاروق عنان20343

37.53018.53015.519.5131.589مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ملك احمد المغاورى عبد هللا20344

35.52918.53015.519.5128.57.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ملك ايمن فؤاد عبد هللا المهدى20345

3429183015.519.5126.589مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ملك محمد عباس ابراهيم زاهر20346

36.5301928.519171337.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ملك محمود فهمى السباعى مصطفى20347

36.5291928.519.518132.57.510مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796منه هللا محسن صالح العدل صالح20348

3830192919.519135.57.510مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796منه هللا محمد احمد على الجعلى20349

28.52519291619.5117.57.510مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796مى مازن احمد منصور محمد20350

000000000مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ميار وائل محمد راغب رفاعى20351

3626.51927.51718.5126710مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ميرنا وليد عثمان ابراهيم20352

382920291515.51317.59.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نادين محمد ابوبكر قنديل20353

301416.522.51.51984.55.57مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ندى خالد محمد اسماعيل العوضى20354

36292029.519.5161347.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796ندى سعد عبد الشافى محمد20355

372920281914.51334.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نور تامر حسين على امام يوسف20356

373020292016.51364.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نور نبيل محمد الشحات ابوالعنين20357

3929.5202919.518.51378.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نوران احمد عوض زاهر20358

3528.518.528.51918.5129.57.59.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نوران حاتم محمد على البدوى20359

27.5292027.514.516.5118.55.57.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796نورسين احمد عبد السالم عبد الجواد20360

37.52919291917.5133.538.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796هاجر عنتر عبد الحميد عبد الرحيم سعفان20361

29.52016.5275.517.598.54.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796هاله صبرى عبد الجواد حسين شعبان20362

24.522.516.526.5617.5965.58.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796هايدى محمد الصباحى السيد احمد20363
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31.53019.527.51618124.54.58مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796هنا احمد عبد الرحمن حجازى20364

33.5292028.51615.51275.59مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796هنا اشرف رفعت محمود دراز20365

37.5292028.518.516.5133.568.5مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796هنا شريف صالح كامل فرحات20366

37.5302028.51918135910مدارس الغات  003الزهراء االسالمية للغات  0796يمنى عالء السيد محمد عبد الكريم احمد20367

ال للغات  0797احمد حسام محمود عبد الرحمن السيد20368 3024.5182315.517.511165.5مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797احمد وفيق السعيد طلبه20369 332918.529.51718.51274.57مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797سعد رضا سعد الدسوقي20370 33.5292029.519.517131.53.56مدارس الغات  003المنصورة روي

دين طه على مصطفى20371 ال للغات  0797طه محمد نورال 000000000مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797عبد الرحمن محمد واعر السيد شادى20372 32.528182917.5181256.56.5مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797محمد مجدى زين العابدين البدرى الديب20373 21.526.513.521.59.51892.543مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797محمد وائل محمد ابوريا يوسف العايق20374 3226.515.523.515.51711360مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797نور الدين خالد محمد محمود العدوى20375 27.5271827.58.519108.54.59مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797ريهام مسعد السيد مسعد الرفاعى20376 323019.529.518.520129.54.510مدارس الغات  003المنصورة روي

ال للغات  0797ندى نفاد عبد الغفار محمد20377 29.5301827.518.518.5123.54.50مدارس الغات  003المنصورة روي

39.53020302019139.5710مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798اروى محمد يوسف المهدى شبانه20378

35.5301928.51616.51297.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798انجى عمرو عبد الحميد اسماعيل عوضين20379

28291926.51516.5117.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ايه السيد محمد محمد20380

3829.5202919.515.5136810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ايه عبده محمد عبد الكريم عبد ربه20381

332918291917128810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ايه محمد محمود ابوطالب20382

34.529.51929181613089.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798بسمله رشدى السعيد على20383

28.5301826.515.510.5118.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798بسمله محمد ربيع المتولي حبيب20384

3729.519.528.51919133.599مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798بسنت  عمر محمد عبد المنعم مسعد قنديل20385

373019.53019.5131369.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جاسمن ياسر العوضى السعيد ابوالطيب20386

39.530203019.516.51398.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جانا ابراهيم محمد نجيب عبده مسعد20387

36.52919.529.518.515.5133910مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنا عبد هللا محمد كامل عبد الغني20388

2830202614.520118.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنا هيثم عبد الحميد محمد عباس20389

38302029.52020137.5910مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى احمد موسى احمد البدوى20390

37.52918.53019.517.5134.5910مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى خالد احمد المهدى حسونه20391

37.5302029.519.520136.599.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى عبد المقصود محمد حسن النجار20392

273018.522.510.518.5108.58.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى عبد الهادي عبد الحميد عبد الهادي غنيم20393

39.53020302016139.589.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى عمرو محمد محمود السيد20394

33.52919.52919191307.58مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى محمد شحتو مختار شحاته20395

35.529.519.52918.519132710مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى محمد عامر محمد عامر علي20396

343019.5291918131.5710مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى محمد عبد النبي احمد رجب20397

3527202818.517.5128.599.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جنى محمود احمد محمود خلف20398

31.52917.524.51715.5119.57.57مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جودى احمد فتح هللا عيسى20399

32.5301926.5131712169.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798جومانه مصطفي السعيد صابر الطويل20400

3129.519291712125.58.58.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798حال تامر نبيل عثمان الشيخ20401

30.52818.528.51815.5123.57.57مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798رؤي امجد محفوظ ابراهيم النجار20402

35.5301929.514.518.5128.58.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798روان ابراهيم صالح الدين مصطفي محمد رجب20403

23301927.516.518.51168.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798روان احمد محمد احمد عمر20404

36.53020301917.5135.569.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798روان حسام الدين رفعت على عويس هالل20405

26.52919.526.51817.5119.5910مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798روان محمد محمود صالح يوسف مطاوع20406

38292028.519.516.51357.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ريم احمد محمد يسين علي20407

36292027181613087مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ساره شعبان محمود محمود السيد عبد الرازق20408

3629.52028.518.515132.58.58مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ساندى سامح احمد البشبيشي20409

38.529.520302017138910مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ساندى سعيد احمد عزت عبد الواحد على20410

36.53019.527.518.51513299.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798سلمى رامى حسن المهدى20411
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23.529133011.515.51073.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798سلمى عادل ياقوت ياقوت العزب20412

3227.520301215.5121.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798سلمى يحيى عبده محمد خميس20413

34292029.518.517.51318.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798شمس شريف زينهم علي موسى20414

35.5282029.519.517132.58.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798شهد ابراهيم السيد ابراهيم20415

332919281815.51278.58.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798شهد شادى عبد الوهاب عبد العزيز حسنين20416

34.52920301919.5132.58.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ضحى امين حسين محمد سامى20417

37292029.518.514.51348.59مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798فرح ايمن عبد السالم فرج سراج20418

30.527203017.5151258.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798فريده المعتزباهلل مصطفى محمد السيد20419

34.53020302020134.58.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798كينزي امجد عبد النبي السيد ابو النيل20420

38.529203019.516.51378.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798لجين وليد محمد عبد النبي غانم20421

372920302016.51367.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798لقاء ضياء ابراهيم البسطويسي المتولي20422

38.5292029.519.515.5136.588.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798لمى حازم المغاورى عبد العاطى20423

362919.53013.5181286.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798لوجى الحسيني السيد الحسيني النجار20424

31.53019301219122.57.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798لوجينه وليد محمد محمد رمضان20425

34.53020301917133.57.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798لينه محمد صالح عوضين حسنين20426

352920291916.51327.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مرفت محسن فتحى عبد الغنى سراج20427

372920302018.5136810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مروه عبد الحكيم ابراهيم احمد20428

3730202819.518.5134.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم اشرف ابراهيم عبد المقصود20429

36.52920302018.5135.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم اكرم محمد االحمدى احمد الحفنى20430

32.5291921.51814.5120610مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم حمزه صبرى محمد حمزه20431

373020301919.513689.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم خالد محمد البيلى محمد20432

3729.5203019.5181367.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم عماد الشبراوي البيار20433

38292029.519.518.513689.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم محمد سامي صابر الحسيني سعده20434

37.5292027.52017.51347.58مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم محمد كمال مصطفي العشري20435

34301529.519.5141287.50مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم محمد محفوظ محمد الموجى20436

35.527.52029.519.518.51327.59مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم محمود السعيد حلمي الشب20437

29.527.516.520.53.512.597.578.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798مريم وليد حلمى البراشى20438

34.5302028.52018.51338.58.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ملك اسالم حسني محمد عبد الغني20439

35.5302029.519191346.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ملك حسن ابو عمره عبد الحليم20440

37.5302028.5181713487.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ملك على محمد حسن المهدى20441

362919.53017.51913288.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ملك محمد احمد حامد محمد20442

38.53020302018.5138.589.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ملك مصطفي نبيل حسن العسال20443

38302029202013776.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ملك ميسره محمود عبد الفتاح السقعان20444

373020291919.513589مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798منة هللا احمد محمد احمد سيد احمد20445

37.53020302018137.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798منه هللا احمد محمد ابراهيم قشوع20446

38302030202013889.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798منه هللا محمد رضا محمود الطنبارى20447

342620271617.51237.58مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798منه محمد مختار ابراهيم مختار20448

323018.5271811.5125.577مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798منه هشام محمد السعيد20449

3630192715.517127.57.57.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ميرام محمد محمود ابراهيم ابراهيم سيد احمد20450

37.528.518.524.517.515126.58.59مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798ميرفت احمد السعيد رمضان السالب20451

342919301818130810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798نور اسامه فاروق محمد حسانين20452

32.530193018.5181308.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798نور محمد خالد جالل سليم20453

34.53019301819131.55.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798نور مصطفي طه عبد العليم محمد20454

35.52919301819131.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798نوران رضا عبد هللا محمد غازي حبيب20455

25.526.517.529.516.516115.588.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798هنا ايمن محمد احمد عمر20456

32301929.51819128.5810مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798هنا حسن محمد يوسف الكدن20457

3630193019171348.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798هند عبد الهادى حامد عبد الهادى محمد20458

34.530192919.5151328.59مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798هندا هاني ابراهيم حموده ابراهيم20459
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3630192920161348.59.5مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798يارا علي رفعت علي الكوش20460

32.53018.5281513.51248.510مدارس الغات  003الوادى بنات للغات  0798يمنى عبد العزيز محمد احمد محمد ابراهيم20461

3229192811191198.58.5مدارس الغات  003الراشد الخاصة للغات  0799محمد محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز20462

24221320812.5878.55.5مدارس الغات  003الراشد الخاصة للغات  0799محمود حسام محمود عبد الهادى20463

3830193018171358.58.5مدارس الغات  003الراشد الخاصة للغات  0799بتول ياسر محمد الجندى20464

36.53017.52917.519130.58.59.5مدارس الغات  003الراشد الخاصة للغات  0799حبيبه محمد شوقى حسن عبد العزيز20465

3230192814191238.57.5مدارس الغات  003الراشد الخاصة للغات  0799حنين محمد عبد المطلب الصاوى عوضين20466

38.5302028.519.519136.58.59مدارس الغات  003الراشد الخاصة للغات  0799هاجر ايهاب المغاورى عبد الحافظ20467

33302027.513.5201248.57مدارس الغات  003الراشد الخاصة للغات  0799هاله جمال الدين محمد احمد حمادى20468

3030182814.513.5120.57.56مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ابراهيم العوضى محمد العوضى  حجازى20469

3330192718.517127.585مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ابراهيم تامر ابراهيم على عجور20470

3230203017.517129.56.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ابراهيم محمد ابراهيم عبد الجليل احمد20471

28.53020291313.5120.588.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد احمد محمد عبد الحميد على20472

363020302017.513689مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد اسامة محمود السيد السيد عودة20473

27.52915.52915.516.5116.55.57مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد اشرف عبد العزيز زكى احمد20474

36.530203019.516.513687مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد امين احمد امين احمد20475

32.529202813.516.512357.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد ايهاب فتوح على رزق20476

353019.53017.517.51325.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد تامر اشرف محمد وهبة وفا20477

293020301719.51265.58.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد حسام عبد الغنى محمد البيومى20478

17.52919261614107.587.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد على محمود عطيفه20479

25.52920301917.5123.57.58.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد عمرو محمد حسن القنيشى20480

22302028.517.5181185.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد محمد فوزى المتولى احمد20481

22.5282028.517.517.5116.58.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800احمد نبيل احمد المغازى ابو شعيشع20482

3430203019.518.5133.5810مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ادم مصطفى محمود عبد الفتاح الفراش20483

25.5282028.519.518.5121.5610مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ادهم السيد شاكر الشرقاوى20484

29.530202818.518.51267.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ادهم حسن احمد شوقى حسن20485

25282027.51218112.55.58.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800اسالم اسامة محمد محمد شملول20486

343020302017.513489مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800اسماعيل هشام اسماعيل السعيد على20487

34301929.51817.5130.589.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800امير محمد احمد ابراهيم الدسوقى20488

34.53019302018.5133.589مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800اياد محمد عبد العظيم البيلى على20489

30.530192618.518.512487.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800باسل حاتم يوسف عبد المنعم20490

27.529192516.515.511787.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800باسل محمد نبيل صالح20491

36.530193019.516.513588مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حازم محى الدين سعد على حسن20492

28.52918.529.51616.5121.587.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حامد خالد فهيم حافظ طه20493

27301926.51817120.57.58.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حسين عادل عبد هللا خضير20494

21.529192413.513.51075.56.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800خالد احمد محمد الفرحاتي20495

24251719.513.514995.56مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800رام احمد محمد زايد20496

34.53019301919132.559.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800زياد ايهاب ابراهيم رمضان على20497

28.530193017.51612559مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800زياد محمد عبد الفتاح شحاته20498

2229.5182416.516.511075مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800زياد محمد فتحى عبد القادر متولى عامر20499

25.529182512.51711078.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800زياد محمد فرج كامل احمد سليم20500

30.527192798.5112.569.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800زين الدين خالد سلبمان محمود سرحان20501

33.52918281218120.54.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800سيف الدين محمد عبد الغني محمد البيومي20502

3428.515.5251017.511346.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800سيف محمد على ابو الناس20503

33.5271227.510.514.5110.536.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800شريف عبد الرحمن عبد هللا الشربيني20504

3728203019.518134.54.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عبد الرحمن احمد نجيب محمد طه20505

36.52919301717.5131.539.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عبد الرحمن اشرف رافت ابو الفتوح محمد20506

34.528.516299.517.5117.52.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عبد الرحمن ايهاب محمد نور الدين بدوي20507
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000000000مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عبد الرحمن حازم محمد عادل فتحى القوشة20508

3429.51725.513.518119.54.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عبد الرحمن محمد نادر محمد الخولى20509

31.5291625.5111611339.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عبد الرحمن محمد محمود محمود السيد موافى20510

1725.510.5186.517.577.53.58مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800على احمد على عبد الحميد محمود العوضى20511

2827.513217.5149746.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عمر احمد محمود صديق برهام20512

362819.52416.5161245.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عمر تامر فوزي نجم20513

28.528.516.52812.51511478.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عمر شادى رفقى عبد الفتاح20514

24.52716.52911.512108.56.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عمر عماد محمد رافت ابراهيم الطير20515

26.528182814.514.51155.56.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عمر محمد عبده ابراهيم حجازى20516

34.53020301818132.589مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عمرو طارق صالح عاشور متولى20517

2727.516231017103.527مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800عمرو وائل حسن على الطنطاوى20518

29.52817241614.5114.53.58مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800فارس ياسر محمد ابراهيم عباده20519

352819.53017.514.51305.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800فريد عمرو محمد فريد سيد الزهيري20520

30.53020281618124.53.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800كريم ايهاب عبد المعبود السيد الطنطاوى20521

29292024.515.511.511839مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800كريم حسام عبد العليم عبد الحميد السيد20522

31.52917.5271817.512348مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800كريم محمد سرور شعيب20523

30.525.517261514.511439مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مازن احمد عبد الفتاح عبد الحكيم على20524

272817.525.51513.51133.58مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مالك السعيد محمد عطية الرفاعي20525

2829.518.520.518.514.511569مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مالك محمود لطفى احمد محمود20526

3530202919.517.5133.54.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد احمد ابراهيم عماشة20527

29.529.517.5251716.5118.549.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد احمد عبد الحميد امين حجازى20528

3128.51828.5171812369.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد احمد عبد العزيز الحسنين20529

242617.519.51718.510469مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد احمد عبد العظيم عبد الحق رمضان20530

26291821.51611.5110.537مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد احمد محمد حسن الحكيم20531

33281930191212948.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد احمد محمود عبد اللطيف20532

30.5291929.51814.512648مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد اسامة السيد عبد الموجود عبد الحليم20533

33.52919291817.5128.55.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد امجد ابراهيم الكيالنى20534

31.528.51820.514.51811368.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد امجد محمد زايد20535

34.52819.526.51814126.569مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد ايهاب ناصر محمد خليفة20536

272816.526.517161153.58مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد باسم فؤاد كوهيه20537

322816.52716.5161204.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد حسام عبد الفضيل عبد المقصود20538

22.527.51828.517.517.51143.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد على الغريب محمد الشناوى20539

342918.529.518.519129.5710مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد عمرو احمد كمال السعيد سالم20540

28.52714.528.517.517.511669.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد فتحي محمد السيد غنام20541

22.5131328.51415913.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد محمد احمد السعيد علي عبد العظيم20542

36.53017261815.5127.53.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد مختار محمد على غازى20543

3326.5202919.515.512889.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد هاني سعيد محمد سعيد20544

332817271713.512269.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد هاني عبد السالم احمد شريف20545

29.526172716.515.51165.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد وائل عبد الرازق احمد وفا20546

35.52720271818.5127.539.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد وسام عبد المجيد يوسف مصطفى سليط20547

353019.5291917.5132.55.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمد وليد احمد محمد االجاوى20548

242918.522.51517.51095.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمود محمد رائف محمود على المغربى20549

30.525.51626.517.518.511678.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800محمود محمد عيد على سالم20550

25.521.517.528.516.514109.5710مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مروان محمد عبد الوهاب محمد ابو الحمايل20551

33.529182818.519.512779.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مصطفى محمد مصطفى السيدالرمادى20552

28.52819.524.516.519.511779.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مينا جون نبيل فهمى عبده20553

2418.518.52315.517.599.548.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نور محمد انور احمد االشقر20554

24.52816.524.51719.5110.579مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يحى مرعى زكريا المتولى على20555
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26281521.51415.5104.5710مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف ايمن مجاهد احمد البدوى20556

2928.516.523.512.517.5110710مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف ايمن محمد نبيه الرفاعي20557

2019.51419.51111.58469.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف ايهاب احمد السعيد على20558

323018.52819.51912849.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف خالد امين اسماعيل سامى20559

28.527132117.519.510747.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف عاطف الساداتى طه االمام20560

2829.514.526.51918117.559.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد ابراهيم ابراهيم شعيب20561

30.528.51828.51816123.56.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد سامى محمد الجندى20562

2823.516.523.51814.5109.549.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد عبده ابو عبدهلل20563

30271729171712038مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد فاروق عوض السعيد20564

263016.5271812117.546.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد لؤى محمد عبد الفتاح عبد الرؤوف20565

21.52710.520.512.512.59247مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد محمد ابراهيم عاشور20566

282714.52213.514.51053.57مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد محمد صالح الدين احمد الحسينى20567

30.53014.52318161163.57مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد محمود محمود عمر سعيد20568

363016.527.518.516128.568مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمد مختار محمد حامد20569

17.52812.52818.518104.56.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف محمود ابراهيم السالمونى20570

3730193019.518.5135.56.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800يوسف مصطفى احمد محمد يوسف20571

292118231814109610مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800اريج فكرى السعيد القصبى غزى20572

2425.5142713.51610468مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800بسنت ايهاب محمد شحاتة بكر20573

29.53016.5291916.512468مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800تيه احمد فكرى عبد الحق شلبى20574

29.53018271717121.55.58.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800جنا احمد محمد احمد القناوى20575

32.529.517.52918.5151276.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800جنا تامر رمضان علي احمد عنتر20576

25.523.511.522.51714.51005.58مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800جنا محمد عبد الفتاح السعيد ابو عبدة20577

313016.52617.51412177.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800جود اسامه السيد عبد الخالق20578

3427.5152817.518.51225.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حبيبة اشرف محمود توفيق النموري20579

36.53017.53019.517.5133.5710مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حبيبة محمود عبد الرحمن على عامر20580

363018.53018.515133710مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حبيبة مصطفي صبري محمد عمار20581

3429.519.53019.516132.5610مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حبيبه هانى احمد سالمة محمد20582

24.5281829.516.512.5116.5510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حال حسام محمود محمد شفيق االشقر20583

363019.5301920134.57.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800حنين تامر فتحي حلمي عبد المنعم20584

33.53018301916.5130.56.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800خديجة محمد السعيد صابر علي الطويل20585

34.53018.53019171327.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800رحمة وليد ايهاب ابراهيم الوزان20586

27.528.5182817.514.5119.5610مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800رزان محمد محمد عبد النبى سعد الدين الجمل20587

3629172916.512127.569.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800روان محمد سعد لبيب حسين الفار20588

38301829.52016.5135.589.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800روان محمد محمد المتولي المتولي20589

362918.5301817131.579مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ريم محمد مصطفي علي الجندي20590

372818.52719.519.513075مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ريم ياسر محمد حمدى محمود مصباح20591

352615.527.513.517117.569.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800سلمي احمد فتحي حشيش20592

32.5291528.512191179.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800سلمى ياسر محمد على وهبة السعدني20593

302916291212116610مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800سما اسامه محمد محمد  شملول20594

38.529193018.518.5135410مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800شهد اكرم فتحي يونس زيدان20595

172012.524.5812.582410مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800شيماء محمود على محمد مصطفى الشويحى20596

393019302019.51389.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800فرح احمد محمد على السعدني20597

32.5301729.51815.51277.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800فرح امير خليل خليل الغندور20598

38.53019.529.52017.5137.589.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800فرح محمود محمد على عبد الباقي20599

3029.5182618.518.51226.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800لجين مصطفى عبد العزيز البنداري20600

35.528192919.515.513189.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800لى لى باسم مصطفى امين محمد يونس20601

32.52718301917126.56.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مايا وائل زكريا الصاوي الشنهابي20602

36.52919301919133.56.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مروه ابراهيم السيد اسماعيل حراز20603

Page 421



Term1

33.5281929.518.516128.56.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مريم احمد محمد صبرى السيد الشعراوى20604

342718.5291717.5125.59.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مريم خالد محمد الزامل20605

282719.528.5141411799مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مريم على احمد شاكر احمد بدوى20606

35.529182917.516.51298.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مريم مصطفي مصطفي االصيل20607

19.52315.52612.51296.598.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ملك احمد عبد العظيم على القللى20608

3329.5183018.5131298.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ملك محمد الشوبكي علي الشوبكي20609

33.53019302019132.58.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ملك ناصر يوسف حسن20610

372918.5302017134.5910مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ملك وسام فتحى محمد مصطفى20611

30.52517.524.517.514.51157.58.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800منة شريف نبيه محمود الطير20612

34.5291929.518.517.5130.56.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800منة محمد عبد اللطيف الدمنهوري20613

302618.529.51715.51218.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800منه ايمن مسعد حامد بركات20614

34.52919302017132.57.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800مي محمد علي عبد الغني محي الدين20615

333019.528.51817.5129810مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ميار شريف محمد مصطفي السكري20616

31281725.51213.5113.57.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ميرنا وليد عبد الرحمن محمد حميده20617

3629.519301915133.56.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نادية رامى فاروق الشربينى20618

36.52818.528.51918130.5810مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نادين عبد الحليم طه خليل الهندى ابراهيم20619

342218.5281616118.56.58.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نانسى عزت البيلى عبد العزيز عبد المجيد20620

3729.52029.51918.5135910مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ناني محمد نبيل عبد الغني المسيري20621

342917.5301918129.5710مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ندي طارق احمد محمد عبد الهادي20622

3828193018.518133.589.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800ندي عادل عبد العاطي حسين عياد20623

3628193017.515.5130.579.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نور احمد علي الششتاوي علي20624

3728.519.527.519.5191329.56مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نوران احمد سمير محمد الشيخ20625

39.530193019.5181388.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نورسين عبده لطفى عبد الحافظ المرسى20626

3629.519.53020201358.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نورهان رامي محمود بكر20627

3828203017.515133.5910مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800نيبال اسماعيل على اسماعيل ابو العنين20628

37.529.5192917.518132.59.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800هاجر هشام اسماعيل السعيد علي20629

3829.52028.52019.513698.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800هاله عثمان السيد سليمان20630

38.5291927.518.518132.59.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800هنا ء محمد حربي عبد الغني الشريف20631

3327192516.516.5120.57.59.5مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800هنا علي الششتاوي علي20632

3727.51929.518.515.5131.57.58مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800هنا محمد احمد شوقي احمد سليم20633

35.529.51928.51915131.58.59مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800هنا محمد محمد السعيد20634

3729.519.53019.516.5135.57.510مدارس الغات  003الدلتا للغات عادى  0800هنا هانئ رضا على ابو شبانه20635

39.52919302018137.588.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ابراهيم ايمن عبد الغفار محمد خليفه20636

38.526.51929.51818.5131.548.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801 ايهاب السيد ذكى الدسوقى احمد  20637

21.5281617131495.555.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801 ياسر محمد محمد السيد الشال احمد 20638

37.52718.528.518.517.51305.59مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد ايمن احمد بلتاجى نصير20639

38.52819281916.5132.54.58.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد ايمن احمد عطيه20640

38.5271929.518.512.5132.54.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد رامى السيد محمد20641

36.52818271916.5128.54.510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد عادل صبحى زكى عبد هللا20642

39.5301929.52011.51388.58مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد محمد احمد الشربينى20643

34.525.5192713.514119.549.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد محمد احمد عامر محمد العسال20644

3829193019.511135.559مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد محمد انور عبد الفتاح قنديل20645

38.529193018.513.513579مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد محمد حسين محمد عبد الحميد موسى20646

39.529.51929.518.519.51365.59مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد محمد فاروق ابراهيم البلقاسى20647

37.529.519.529.519.519135.55.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801احمد محمود فايق محمد رضوان20648

31271928.517.518.51233.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ادهم هشام منير سالم القط20649

3528.519301917.5131.5810مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801اسالم ايمن حسن محمد20650

393019.5302019.5138.578.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801امير ابو زيد عبد هللا  خضير20651
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392919.5302019.5137.56.58.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801باسل حمدى احمد محمد النبوى20652

303015.528.51619.5120510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801 عبد الحكيم زكى يوسف العدل حازم حسن  20653

3424152716.513.5116.5410مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801حسن عماد الدين حسن حسن شبانه20654

372718.53019.51713248مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801حسين سامر حسين سيد احمد حسن20655

34.527.51929.516.51912778.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801حمزه اسماعيل زكريا اسماعيل شهاب الدين20656

32.52716.529.51719122.5610مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801خالد حسن سعد محمد ابو العنين20657

312817.5301818124.559.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801زياد طارق الخضر عبد الحميد الجوهرى20658

34271824.51817121.579مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801زياد محمد عبد الواحد عبد الحميد20659

33.52918.53017.517128.538.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801سعيد محمد سعيد عبد الرازق الجمل20660

312918301914.512748مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801سيف الدين شاهر جمال ابراهيم الزينى20661

35291829.52017131.568.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801 عمرو عارف  محمود ضرغام عبد الرحمن 20662

37.53019302017136.547مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عبد الرحمن السيد احمد احمد السعدنى20663

363019.5301919134.548.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عبد الرحمن عبده رمضان عبد البارى محمد الشاذلى20664

372919302019135810مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عبد الرحمن مصطفى مصطفى الصاوى الشيخ20665

29261728.513.5141143.58.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عبد الرحمن وائل ابراهيم محمد منصور20666

3829.52029.5201713765.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عبد هللا اسالم محمد شحاته محمد محمد ابو العز20667

24291624.515.514.510938مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عبد هللا محمد محمد عبد هللا عوض بدر20668

34.52817.527.517.515.512539.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عدى مدحت السيد محمد االمام20669

302518.5271718117.578مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عزيز امير عزيز السعيد الشافعى سليط20670

33.529.519301819.513069.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801على احمد شوقى السيد ابو العطا20671

34301930191913269.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801على السيد على السيد رمانه20672

32281930181712758.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801على ايهاب مصطفى محمد محمد20673

34.52919301815130.558.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801على محمد محمود عبد المجيد االلفى20674

32.526.51827.51714.5121.558مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801على محمد نعيم رستم اسماعيل20675

1824.518.529.510.516.510179مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801على هانئ عبد الحكم عبد العزيز زيد20676

252817.529.514.518114.569.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عمر اشرف على محمد على حجازى20677

3030182813.518.5119.549مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عمر محمد فريد الباز ابراهيم20678

35.53019301918133.579.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عمر مصطفى عبد اللطيف محمد مصطفى20679

33.52819.529.517.518.5128610مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801فارس عصام انور خليل ابو نازل20680

37.53018302012.5135.548.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801فارس محمد السيد محمد عبد هللا20681

3627.516.530181912868مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801فارس محمد سعد محمد البريك20682

252815271714.51124.57مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801فارس وليد المتولى حسن شكيل20683

33291528.517.515.512347مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801فريد احمد محمد فريد محمد عارف20684

332317281816.511947مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801كريم خالد ابراهيم جويلى20685

33.53017301816128.548.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801كريم شاكر سعد الغمرى الدسوقى20686

28.526.51424.51516108.547.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801كريم عمرو مدحت عباس عبد الهادى20687

34.53014.527.51819124.549مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801كريم محمد ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم20688

21.5289.517.510.512873.59مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801كيرليس مالك عدلى ميخائيل عبد الملك20689

332811.529.5161711839مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مازن محمد نبيه الحنفى ابو العنين20690

34.5281828.51618.512548.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمد اشرف عبد الحميد طه20691

36.528163019.51313048.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمد اشرف عبد الهادى عبد الهادى الراعى20692

292914.5281512115.566مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمد السيد سمير صالح معاطى20693

30.52513.528.51515.5112.569.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمد السيد محمود على عبد الحليم20694

33291727191512549.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمد فكرى ابو المجد السعيد ابو المجد20695

362818.53019.515.513249مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمد هيثم محمد العشماوى عابد20696

37.53015.5301814.513139.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمد ياسر محمد ابو المعاطى20697

3629163018.518129.548.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801محمود اشرف عبد الهادى عبد الهادى الراعى20698

36.530193019.51713568.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مصطفى ايهاب احمد شفيق محمد الدسوقى20699
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37.53017.5301819.513378مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مصطفى عماد محمد عوض رزق20700

343017.5301418125.568.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مصطفى محمد احمد خليل20701

2628.518291414.5115.556.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مهاب عبد ربه صالح ابراهيم الششتاوى20702

33.52817301415122.539.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801نصر احمد السيد السندوبى20703

26.52618.528.51413.5113.5310مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801نور الدين عبد هللا على عبد هللا الزغبى20704

3627.517.530191513069.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801نور محمد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب20705

383020302016.513849.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801وائل ايهاب ابراهيم مصطفى محمد20706

35302030201513538.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يحيى هشام احمد الشحات20707

36.53019302017.5135.556مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف احمد مجدى عثمان السبع20708

3130192517612277.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف احمد مصطفى احمد جوده20709

30.529.51724.51912.5120.538.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف ايهاب محمد ابراهيم القصيرى20710

3729.519.528.52018.5134.549.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف عبد المقصود نبيل عبد المقصود محمد20711

23281817.5137.599.513.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف محمد حمزه عبد الحافظ20712

313018.5291915.5127.53.58مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف محمد سعد الدين فرج20713

312917.528.518.519124.558مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف محمد صبرى محمد موسى20714

36.52919.5302018.513569مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف محمد مسعد محمد ابو الوفا20715

3929.520302019.5138.5810مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف هشام سعد احمد نور20716

ام الفارسى20717 ام االم 3529.519.53019.514133.549مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف وليد االم

372919.53019.5161353.58.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801يوسف وليد السيد محمد ابراهيم20718

37.530203019.51613778.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801االء احمد محمود محمد الموجى20719

333017.5301917.5129.558مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801امال محمد نبيل عبده موسى20720

323018.5301815128.569مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801جاسمين خطاب مسعد ابو ريا نصار20721

3429.5172813.518.5122610مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801جنا احمد مصطفى سماحه20722

3529.519.5301914.513368مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801جنى احمد فوزى الرفاعى20723

37292030191713568.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801جنى زكى صابر زكى القيران20724

3630183016.515130.567.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801جنى محمد مصطفى محمد على البرلسى20725

39292029201613768.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801جودى اسالم يحيى على محمد20726

3029.519301818126.577مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801جودى محمد محمود السيد20727

3829.520302019.5137.579.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801دانه حسام الدين يوسف عمر ابو الخير20728

282714256.518100.578.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801رباب ايمن عبد السميع محمد احمد20729

35302028.52019133.568.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801رنا نبيل عبد الغنى خضر صوار20730

35.529.519.529.51919.513379.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801رنيم وليد محمد محمد السعيد الشابورى20731

36.529.517.5301916.5132.568.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801روان حسن عبد الرحمن عبد العزيز محمد20732

نا عبد الرحمن احمد ابراهيم المنير20733 38.53020301919.5137.579.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801رودي

383020302019138410مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801سلمى هشام محمد الصياد20734

36.529.520301915135510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801سما محمد مجدى محمد زيدان20735

32.529.519.529.51617127610مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801سما وائل عبد الهادى عبد الهادى20736

3029.52029.51616.5125310مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801شهد حاتم حسين محمد احمد المير20737

3430203019.515.5133.579.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801شهد هشام ايراهيم المنير20738

32.5301929.5191813068مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801عال محمد على على الزير20739

372920262019.513298.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801غاده عبد هللا حسين محمد نور20740

3528.518.5301919.513179.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801فرح حسام الدين السيد زكى الدسوقى ابو العطا20741

35.53020301918134.579مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801فرح شريف فتحى احمد حشيش20742

32.53019.5302018.513259مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801كنزى محمد طه عبد السميع مصطفى حجازى20743

36.53019.529.52017.5135.558مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801لمى ياسر محمود ابراهيم الشربينى20744

342919.5302020132.579مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801لوجينا هيثم محمد العشماوى عابد20745

3628.520301919133.579مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ليلى تامر يوسف محمد يوسف20746

31.528.51929.51820126.579مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ليلى محمد غازى محمود ابو زيد20747
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31291929.51820126.589.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801لينه عبد الغنى عبد السميع النواوى20748

32.5302029.52019.513268.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مايا احمد عاصم جالل الدين احمد زكى20749

35302028201713369.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مايا محمد المتولى محمد محمود20750

18.52918271618108.58.59مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801 ابراهيم سعد  المرسى محمد مريم  20751

35.53020302017.5135.56.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مريم عماد محمد شوقى السيد الحديدى20752

32.528182919.51812758مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801مريم محمود فوزى حسين محمد بهجت20753

353019302020134610مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ملك احمد عبد هللا ابراهيم القناوى20754

352918.52918.51813069.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ملك باسم صالح الدين محمد الحمادى20755

36.52920302018135.5710مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ملك محمد الغزالى محمد يوسف عيطه20756

3530203020171357.510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ملك هشام عاطف يوسف حجازي20757

33.5302029.5201613388.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ملك ياسر محمود رشدى عبد الغنى قنديل20758

32.52919.53018141296.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801منه احمد محمد عوض طرباى20759

34.5292029.519191326.59مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801منه هللا محمد حسن عبد المقصود20760

312917.5301718124.55.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801منه يسري محمود علي رمضان20761

26.52817.52415.517.5111.538مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ميرنا جاب هللا الباز ابراهيم الباز20762

38302029.52019137.579.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ميرنا محمد زغلول محمد عامر20763

33.529.5192917.519128.57.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801ندى السيد بكر محمد صيام20764

30.5301927.516.515123.57.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801نور باسم ابراهيم عوض عيد20765

33.529172917.51712679.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801نور عبد اللطيف عبد الفتاح احمد20766

333019.52917.5171297.510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801هنا احمد عثمان محمود السعيد20767

272817.5291616.5117.57.510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801هنا بسام عبد الكريم محمد عبد العزيز20768

35.5302028.517.518.5131.569مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801هنا حسام الدين السيد زكى الدسوقى ابو العطا20769

363020301817.5134810مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات عادية  0801هيا ابراهيم الغريب محمود ابراهيم الدكرورى20770

3227.517261414116.55.57مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802احمد حسين احمد محمد يوسف شلوف20771

30.529.519.53017.571276.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802احمد كامل فرج كامل سالم20772

29.528.51927.514.518.5119510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802 محمد مسعد محمد نافع عمر 20773

31.53018.528.51913.5127.5510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802مؤمن محمد ابراهيم عطيه متولى20774

28.52919211314.5110.5510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802 باسم محمد على محمد العزب مازن 20775

35.53020302019135.52.510مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802محمد رحمى راغب يحى اسماعيل زرد20776

233013.514.511.512.592.52.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802هيثم السيد عبد النبى على حسن20777

27.5301826.517.515.5119.54.59.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802رهف ياقوت على ياقوت السيد المليجى20778

3530202920191345.59مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802سلمى عبد القادر محمد محى الدين عبد القادر محسن20779

32302027.519.517.5129810مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802مريم احمد ابراهيم المهدى الجميلى20780

2528.518.526.51813.5116.559.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802مريم مصطفى صبرى محمد عمار20781

293019.52517.517.5121810مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802نيفين عمر احمد محمد ابو النجا20782

31.53019281317.5121.569.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802همسه مصطفي السيد محمد عبد السالم20783

30.530202310.5171146.58.5مدارس الغات  003المنصورة كولدج للغات الحديثة  0802هنا السيد محمد السيد حامد20784

2625.52027.513.518.5112.5610مدارس الغات  003جلورى للغات  0803زياد على سعد عبد الحميد البلقاسى20785

14.52014.529.5712.585.5610مدارس الغات  003جلورى للغات  0803سعد مصطفى سعد مصطفى عبد المجيد20786

28.52919.529.512.511.511989مدارس الغات  003جلورى للغات  0803عبد الرحمن محمد محمود حلمى الشرقاوى20787

000000000مدارس الغات  003جلورى للغات  0803عبد هللا اسامه محمد رمضان احمد سالم20788

33302029.519.518.51327.59.5مدارس الغات  003جلورى للغات  0803عمر احمد محمد على مصطفى الخضرجى20789

31.5302025.518.519125.57.59مدارس الغات  003جلورى للغات  0803محمد احمد ابراهيم محمد ابوالمجد20790

31.53020301819129.579.5مدارس الغات  003جلورى للغات  0803محمد جمال احمد عبد الفتاح20791

26.52917.52917.516.5119.56.59مدارس الغات  003جلورى للغات  0803محمد مجاهد البهلول نصر20792

36.530203017.517.513479.5مدارس الغات  003جلورى للغات  0803محمد محمود مصطفى البندارى السيد20793

262118.52811.51610549مدارس الغات  003جلورى للغات  0803يوسف السعيد نجاح السيد يوسف20794

2929182917.518122.5910مدارس الغات  003جلورى للغات  0803جنى مازن محمد عبد اللطيف الشوا20795
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30.5302029.517.519127.5810مدارس الغات  003جلورى للغات  0803حبيبه سامح احمد رفعت عبد الباقى20796

3430202918.520131.5910مدارس الغات  003جلورى للغات  0803دانه محمد على عبده ابو المعاطى20797

36.5302029.519.519135.5910مدارس الغات  003جلورى للغات  0803رغد اسامه مسعد على شبانه20798

3730203019.518136.5910مدارس الغات  003جلورى للغات  0803سها السيد العشماوى عابد20799

31.53017301717.5125.5910مدارس الغات  003جلورى للغات  0803شهد مجدى محمد امين الزامك20800

3129.5193016.519126910مدارس الغات  003جلورى للغات  0803مريم عادل محمد محمد سالمه20801

31291929.516.5191258.59مدارس الغات  003جلورى للغات  0803نوران حسام عطوة محمد المسيري20802

230160015.53900مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804زياد ياسر معتمد محمد فايد20803

2101600133700مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804عمر احمد عبد العزيز ابراهيم احمد20804

17016.5001033.500مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804محمد السعيد محمد السعيد احمد20805

22.508001930.500مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804محمد طارق محمد مصطفى السكري20806

26.5011.50014.53800مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804محمد عبد الرؤف محمد محمد شعيشع20807

26.5012.500143900مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804محمد عمرو فتحى ابو الفتوح النجار20808

17013009.53000مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804محمد لؤي ابراهيم محمد عطا هللا20809

23.5011001334.500مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804محمد محمود محمد ابوخليل عبد اللطيف20810

20011008.53100مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804نافذ محمد حسين هاشم سيد احمد20811

30.2016.5001446.700مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804يوسف محمد فاروق محمود عامر20812

29.5017001246.500مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804حنين محمد زغلول حسن الحلو20813

270180010.54500مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804سما اشرف فتحي توفيق مجر20814

31018.50017.549.500مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804الرا اسالم محمد الغندور20815

33.5018.50019.55200مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804منة احمد عبد الرازق حوزه20816

290200018.54900مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804منه هللا مصباح السعيد اسماعيل20817

32016.5001948.500مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804نور رضا محمد ابراهيم مصطفى عبد الجليل20818

30.5016.500184700مدارس الغات  003الدلتا الدولية دبلومة  0804هديل مصباح السعيد اسماعيل20819

2401200123600مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805ابراهيم صالح السيد احمد ماضى20820

27.5018001545.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805احمد زكريا عبد الرحمن محمود ابراهيم20821

220160018.53800مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805احمد طارق منصور عبده متولى20822

31018.50014.549.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805احمد طارق نور الدين عباس المهدى20823

250160019.54100مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805حسين محمد حسين السعيد الرفاعى20824

26016.50016.542.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عابد عابد السيد محمد مرزوق20825

230160011.53900مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عبد الرحمن عالء فاروق ابراهيم بلحه20826

24.5016.50016.54100مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عبد الرحمن عون احمد محمد20827

14.508.500102300مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عبد الرشيد بسيونى عبد الرشيد بسيونى20828

15.509.500112500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عز الدين عبد السالم عبد الوهاب عبد السالم عالم20829

23017.5001940.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805على مجدى عبد المجيد على شلبى20830

32.5014.50014.54700مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عمر احمد عبده  احمد ابو شامه20831

25.50140014.539.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عمر اسامه مصطفى صبح سعد20832

23.50160014.539.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805عمر رافت عبد السالم عبده العراقى20833

2901600144500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805كريم عادل ابراهيم عبده حجازى20834

200900112900مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805محمد ضياء البغدادى محمد البغدادى20835

31.5014.50016.54600مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805محمد على عبد الوهاب غازى20836

250160014.54100مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805محمد منير محمد حسين يوسف20837

310150014.54600مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805محمود محمد عباس عبده مسعود20838

310150017.54600مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805يوسف كامل محمد كامل محمد ابو شوشه20839

29.5012.500104200مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805يوسف محمود مسعد محمد المالكى20840

34016.50019.550.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805اسراء محمد محمد محمود عرفات20841

26.5014001840.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805حبيبه السيد عبد العال الشهاوى20842

26.5014001940.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805حنين محسن احمد ابو العنين شتيوى20843
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29.50120019.541.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805دانيه طارق محمد محمد السعيد والى20844

30.5013.500194400مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805ريتاج وليد عبد هللا محمد عبد الجواد20845

37.5020001957.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805سما سامح فؤاد المرسي20846

24.5011.500133600مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805شهد محمد طه فاضل على20847

27013.5001940.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805صبا عماد محمد عبد الجليل20848

24.5012.50015.53700مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805فجر محمد فتحى محمد جابر20849

29.5019001948.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805فرح محمد ابراهيم محمود محمد الشناوى20850

17.50120014.529.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805كريمه خالد عبد الرشيد بسيونى20851

1301100132400مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805مريم احمد محمد فريد حسن عبد الرحمن20852

28017.50015.545.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805مريم تامر احمد ماهر مصطفى القصبى20853

25013.50016.538.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805ملك باسم عبد الرؤوف زكريا عيسى20854

30016.5001746.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805منه عادل قابل شمس الدين قابل20855

33.50170019.550.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805ميسون محمد السيد محمد الزتونى20856

3001400154400مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805نغم عبد الباسط محمد صالح عبد العال20857

3101700134800مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805نورهان حسين حسين محمد المير20858

310170012.54800مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805هنا عماد الدين عزمى حسن20859

33.50160015.549.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805هنا محمد حامد مطاوع ابراهيم20860

33.5016001749.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805هنا محمد يوسف عبد الهادى يوسف20861

33016.5001749.500مدارس الغات  003(امريكى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0805هنا وائل محمد ابو السعود الزهيرى20862

300190018.54900مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى القبانى20863

280130012.54100مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806احمد ايهاب صبرى السعيد احمد سنجاب20864

25012.50014.537.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806احمد تامر سيد صالح السجينى20865

27.50150014.542.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806احمد عبد الرحمن محمد الششتاوى النمورى20866

25.5014.50018.54000مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806احمد عويس محمود عباس الجندى20867

25.5018.50016.54400مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806احمد هشام مصطفى عبد الغفار20868

3201800155000مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806اسر خالد محمد رفعت البسيوني20869

31.50150017.546.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806حمدى محمد عبوده العشماوى عابد20870

20017.5001537.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806شادى عالء عبد البديع على مصطفى20871

300160019.54600مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806طارق خالد موسى السيد اماره20872

29.5016.500154600مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806طارق شريف طه الحسينى موسى خميس20873

30.5013001443.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد الحميد هشام عبد الحميد حسين عنانى20874

330180018.55100مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد الرحمن احمد عبد الرحمن سيد احمد20875

2801400164200مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد الرحمن حسام عبد الحميد حسن الوكيل20876

36.5019001955.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد الرحمن محمد عبده ابوالخير عبد الهادى النجار20877

2501500144000مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد هللا احمد عبد هللا انيس عبد اللطيف20878

28.509.50014.53800مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد هللا اشرف محمد مسعد نجم20879

34.5012001946.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد هللا محمد عبد الباسط احمد حسين20880

34012.50014.546.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عبد هللا ممدوح احمد منير محمود السيد20881

36.5017001753.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806على خالد المتولى السيد نور20882

36.50180018.554.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806على محمد حسين احمد حجى20883

33.50160015.549.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عمار ضياء احمد محمد نصار20884

33015.50014.548.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عمر ايمن عبد الحميد عبد الرحيم سعفان20885

34015.50012.549.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806عمر هشام طلعت محمد النجار20886

28.5016.500204500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806فيلوباتير باسم بشرى زكى20887

2701300114000مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806كريم عمرو اسماعيل حسن سالم الشرقاوى20888

33.50180017.551.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806كريم محمد محمد محمد الشرباصى20889

29.50110015.540.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد احمد فتحى السعيد محمد جبريل20890

31015.5001446.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد احمد محمد محمد شعيشع السيد20891
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350150018.55000مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد اسامة السيد شطا20892

2901500144400مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد حسنى حافظ عبد النبى القناوى20893

31013.50017.544.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد خالد السيد حامد الطحان20894

32.5013001645.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد صفوت كمال محمد احمد عفيفى20895

3101800164900مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد طارق السيد العربى محمد ابو زيد20896

360180018.55400مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد عبد المعطى محمد عبد المعطى الصباغ20897

33.5017001650.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمد وهبه على السيد رمضان20898

340180016.55200مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمود طلعت محمود طلعت الطور20899

31.50170019.548.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمود محمد السيد ابراهيم جمعه20900

33014.50019.547.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمود محمد زاكى ابوسليمان على20901

34014.5001348.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806محمود مصطفى محمود عطيه موسى20902

340130015.54700مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806مصطفى محمد مرسى الشوبرى20903

18012.50014.530.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806نور الدين حامد سمير حامد توفيق20904

30.50130015.543.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوسف ابراهيم السيد حسن المنشاوى20905

ام ابراهيم20906 26.5011001237.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوسف ابراهيم محمد االم

27.5011.500163900مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوسف احمد حسين يسرى عبد الفتاح عارف20907

25015.5001540.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوسف احمد محمود ابراهيم الجزله20908

27.50170018.544.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوسف ايهاب احمد الدسوقى صالح هيكل20909

31.50150016.546.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوسف محمد اسالم سعيد عبد الحافظ الشهاوى20910

29.509001138.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوسف محمد فريد الباسل20911

3101900195000مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806بسمله حامد عبد الستار الجمل20912

310170017.54800مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806بسمله محمود ابراهيم رمضان محمود20913

30.50170018.547.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806تقى محمد حسانين شعبان فوده20914

31016.5001947.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806ثناء ايهاب احمد البيلى20915

25.5013.50014.53900مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806جنى محمد على محمد على صيصه20916

31014.50019.545.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806جنى محمد كامل ابراهيم محمد20917

30.50140015.544.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806جنى هانى محمد محمد ابو سالم20918

31.5017.500194900مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806حنين محمد السيد حسنى الطيب20919

2901500154400مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806رحمة اشرف محمد عبد الرحمن عبد النبى20920

29013.5001142.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806رنا رضا محمد صبرى شهاوى20921

3001500154500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806سما محمد عبد الفتاح يونس فرج20922

300130012.54300مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806شهد حازم محمد عبد الرحمن غازى20923

30.50130014.543.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806شهد سامح عبد المعطى سالمه الكفراوى20924

29016.50015.545.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806صبا احمد محمد زين العابدين جبر20925

290160015.54500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806فاطمه محمد السيد والى20926

29015.5001944.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806لوجين محمد السيد محمد على البيسى20927

30017.5001547.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806مريم محمود سعد حسن قاسم20928

25.5011.50014.53700مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806ملك احمد فوزى ابوشوالى20929

24012.5002036.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806ملك محمد ابراهيم البيلى ابو ريه20930

260150018.54100مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806منة هللا ممدوح زكى احمد عويس20931

32017.50018.549.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806منه هللا محمد السيد ابومسلم20932

3001700174700مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806منى صالح محمد السيد الحماقى20933

34018.5001952.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806مونيكا شهير كمال جورج شكر هللا20934

36018.5001954.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806ندى تامر محمد الفرحاتى20935

34.5018001952.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806نور محمد جايد محمد عبد المجيد بركات20936

35017.5001952.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806هانيا سامر عبد الحميد رجال20937

34018.50016.552.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806ياسمين عماد المتولى محمود جبر20938

28016.5001844.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يمنى محمد عبد الفتاح محمد حجازى20939
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26017.5002043.500مدارس الغات  003(بريطانى)المنصورة كولدج للغات دبلومة   0806يوستينا نسيم عطا هللا فهمى20940

25015.5001540.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807احمد ايمن ابراهيم  المدنى20941

18.5013.50018.53200مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807احمد تامر محمد يسرى ابراهيم20942

22.5014001436.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807ادم احمد نبيل مصطفى ابوليله20943

24.50170017.541.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807تيام محمد احمد فهمى عبد الحليم سويد20944

1701300143000مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807حسام حسن عبد الغفار حسن عاشور20945

25.5016002041.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عبد الرحمن عالء الدين فريد الحفناوى20946

26014.5001940.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عمر احمد ابراهيم محمد على20947

22.5013.50013.53600مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عمر جمال عبد الحفيظ مصطفى مصطفى20948

330170014.55000مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عمر عبد الناصر حسن على شلبى20949

30.5015001845.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عمر عبد الوهاب حسن رمضان محمد20950

31.5016001847.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عمر هشام الشحات فضل حالوة20951

300150018.54500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عمر ياسر عماد الدين خضر ابو خلف20952

21.50160016.537.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807فؤاد هانى محمد حسانين محمد20953

2301600183900مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807فارس حسن سعيد محمد20954

22015.5001837.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807ماجد عنتر محمد محمد حندق20955

24.5016.500194100مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807محمد ابراهيم السيد على20956

23.5017001940.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807محمد احمد محمد السيد البراز20957

170110012.52800مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807محمد اياد عبد الهادى الخليجى20958

26.50160017.542.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807محمد سامى نشات حامد الطناملى20959

22015.50019.537.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807محمد عبد الحميد فاروق محمد عبد الحميد20960

20015.5001735.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807محمود السيد عبد الرحمن محمود ابراهيم20961

19014.5001733.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807مصطفى احمد محمد السيد ماضى20962

26.5015002041.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807معتز هشام عبد العزيز عبد الوهاب20963

17015.5001932.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807يحيى محمد محمد السعيد جاد20964

25016.5001841.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807يحيى محمد نعيم محمد الشربينى حجازى20965

22.5017001939.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807يوسف ابراهيم عبد المنعم مجاهد عتمان20966

24.5016.50019.54100مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807يوسف شعبان الجناينى شعبان20967

21015.5001736.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807يوسف محمد ابراهيم السيد حجازى20968

18.50150019.533.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807يوسف مسعد محمد مسعد بركات20969

25016.50019.541.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807جانا شريف حسب هللا حامد20970

27013.50019.540.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807جنى خالد محمد محمود عبد الفتاح20971

26012.5002038.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807جنى محمد ممدوح احمد كامل لبشتين20972

28017.5002045.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807حال اسامه محمد عوض محمد شهاب20973

24.5016002040.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807دينا احمد محمد الحفنى عليوه20974

25.5011001836.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807رحمه محمد يحى الدمنهورى20975

3101700194800مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807ساندى سامح ابراهيم السيد ابراهيم20976

30.5017001947.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807سلمى مصطفى حسين  حسان20977

31017.5001948.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807عائشه محمد مصطفى ابراهيم نعمه هللا20978

3401700205100مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807فاطمة محمود عبد النبى متولى عبد الشافى20979

30013.50014.543.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807فرح احمد زينهم حسن طه20980

2901700204600مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807كوثر عيد احمد عيد فرج20981

25015.5002040.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807ليلى خالد فهمى ساطور20982

2401500193900مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807لينة خالد مصطفى زغلول20983

24.5012.500183700مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807ملك حامد محمد غازى صيصه20984

30016.5002046.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807منه هللا عمرو محى الدين محمود خضر20985

3301600194900مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807منه هللا محمد عبد الرءوف محمد عبد الرازق20986

23.5011.500173500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807نادين عصام محمد صابر ابراهيم20987
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25.5016001941.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807همس عصام العشرى ابو سعيده20988

16.5012.500192900مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807هنا محمد سعد محمود السبع20989

21014.5001935.500مدارس الغات  003جلورى االمريكية  0807يمنى احمد ابراهيم رفاعى ابراهيم20990

31.517102010.5188957ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ابراهيم اسالم عبد العزيز عبد الرازق عبد الهادى21001

16.517.5818.5101870.534.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ابراهيم حسن ابو المجد عبد الغنى ابو المجد21002

14.5168.519.591867.55.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ابراهيم طارق حامد موافي حموده21003

2723822.5141994.545.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ابراهيم عادل صبري ابراهيم محمد21004

2216719.59.519743.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ابراهيم محمد علي ابراهيم عبد العزيز21005

فى مشالى21006 3421.514261719112.56.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ابراهيم محمد على االل

3426.5152817.5191216.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد ابراهيم احمد عبد العزيز شلبى21007

3519162615.519111.56.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد ابراهيم سيد مصطفى حسان21008

2116.512.521817796.57.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد ابراهيم على الغريب على21009

34.52914.52817.519123.559ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد اسامه السيد ابو الفتوح الحجر21010

32251426.51819115.558.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد السيد جمعه علي منصور الشرقاوى21011

342714.526.5161811847.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد ايمن سعيد محمد العزب21012

139.57148.520523.53.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد شوقى عبد اللطيف ابراهيم خضر21013

21.5181221.51419873.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد عامر عامر محمد عامر21014

14101018.59.5196247ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد عبد الحميد احمد محمد العزيري21015

35.53017.53019191324.57.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد عالء محمد ابراهيم احمد21016

242615.5301819113.54.55.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد محمد احمد عبد الوهاب شحاته21017

2626.51226.514181054.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد محمد السيد احمد ضياء الدين21018

000000000ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد محمد عبد العزيز السيد احمد21019

32.525152613.51911269ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد محمد عبد الفتاح السيد الشين21020

372818.529.519.519132.559.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد محمد عبد اللطيف احمد سالم21021

3929.5183018.5191354.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد محمد على العراقى حسنين21022

322515.528.511.519112.559ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد محي الدين محفوظ السيد العيوطي21023

24.5231526101998.53.58.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد مصطفى عبد العزيز عطا قنديل21024

24.524.5132711191003.57ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111احمد وائل السيد عثمان محمد ابراهيم21025

16.52111.5248188176ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ادم اشرف محمد المغازى عبد القادر21026

34.52918291919129.576.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111ادم عبد الحميد بدير عبد الحميد زغروت21027

161613.522.59167745.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسامه احمد على حامد محمد21028

20.516.512199.51377.53.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسعد علي عبد الغني اسماعيل21029

30.526.51427.51518113.53.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسالم عبد الغنى عرفات سعيد21030

8.51042551952.537ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسالم عبد الفتاح صادق عثمان عمر21031

18.517102441973.543.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسالم عبد القوي احمد السيد21032

33.52918.53019201306.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسالم محمد الشحات راغب السيد21033

32281829.519.51912778.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسالم محمد سعيد سعيد حنورة21034

26.52715.528.513.5201114.57.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسالم محمد كمال احمد االمام21035

37.5261529.516.518124.53.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اسماعيل اسامه عطيه محمد عطيه21036

22.5241027.511179547.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اكرم رفعت العراقى العراقى النشار21037

36.52817.53019.520131.56.57.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اكرم غريب محمد غريب عبده21038

35.53018.53018.520132.56.57ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111اكرم وجدى سيد احمد عبد الجواد صادومه21039

29.52713.529.51320112.56.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111الحسن محمد تاج الدين بدير الشحات21040

27201029.510.5189766ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111الحسين محمد تاج الدين بدير الشحات21041

13158276.51769.555ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111السيد محمد عوض عباس عبد العال21042

3530162715.520123.586.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111امير ماجد عبد العزيز العدوي التوابتى21043

2623.51024.510.52094.57.58.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111باسم ابراهيم السيد الشربينى الشرقاوى21044

ه21045 22.524.51224.511.5199568.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111باسم يسرى محمود متولى زرزور
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15.518.510.5309.5198487.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حازم عاطف احمد ديب صالح21046

فى قيراط21047 29.524.513.5271419108.577.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حازم عبد اللطيف محمد االل

26.523.51427.515.51910776.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حازم مجدى عبد اللطيف عبد الغنى السيد21048

29.526.51226.517.51811278ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسام اشرف جمعه طه محمد ابو الغيط21049

20.519.511.525.513.51990.55.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسام اشرف محمد علي جاد المولى21050

3328142917191217.57.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسام عماد عبد المنعم حامد محمد21051

2320.51126.513199446ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسام محمد عبد المحسن عبد الحى جبر21052

10.520.513279.51880.579ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسانين علي حسانين علي الهنداوي21053

19281016.513.518873.50.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسن عبد العاطى عبد العال ابراهيم العشرى21054

20281126.511.515.5977.59.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسن وليد حسن علي محمد زغروت21055

22.522.510.52610.518927.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسن ياسر حافظ عبد المجيد21056

342815.529.516.519123.57.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حسين عبد المنعم عبد اللـه علي محمد21057

312814.527.514.520115.57.57ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111حمدى محمد حمدى السعيد عبد الحميد21058

3026.51429.5111911168ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111خالد عادل عبد الجليل محمدالطايش21059

23.52213291317100.577.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111خالد عيد عباس عبد الحافظ21060

32.52513.52916.520116.55.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111خالد محمد توفيق ابراهيم عبد الجليل21061

1823.51122.513198877.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111خالد محمد صالح عبد الحي محمد21062

1316.55.517816605.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111رجب صبري رجب محمد صبري21063

20.518.57.520.56.51673.54.55ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111رضا السيد توكل عبد العزيز21064

2421.510.524919894.57.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111رمضان محمد رمضان السيد مصطفى21065

2414.5102210.5178156ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111رياض صبرى رياض محمد عبد اللـه21066

23.52914.52513191054.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد احمد فكرى احمد ابراهيم21067

في اسماعيل21068 29.5271726.516.518116.54.55.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد ايمن اسماعيل االل

فى سليمان21069 2629142614161094.55ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد صبرى جمال االل

363015.528.517181274.55.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد عبد المعبود حسنى عوض محمد دايرة21070

37.52713.529.518.51712666ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد ماجد عبد العليم امين الطنطاوى21071

18.5278.5208.51882.53.53.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد محمد رمضان جاد21072

3126.515.523.516.5191134.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد محمد عبد اللطيف محمد الشرقاوى21073

18.5249227.518813.53.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد محمد يحيى الدسوقى معله21074

17.52511.522.57.5198434.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111زياد ياسر عرفات المرسى حبيب21075

15.52292181675.554ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111سمير سمير عبده عوض21076

26.52613.52712.518105.53.57.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111سمير محمود محمد محمود الجيار21077

27.528.5112716.519110.54.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111شادى حاكم عبد الحميد محمود التوابتى21078

22.517.51222.5101884.54.55.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111شادى فتحى عبد السميع مصطفى هانى21079

3123152718181144.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111شريف اشرف عامر مصليحى ابراهيم21080

242314.5261519102.54.56.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111صالح احمد صالح زكى عثمان21081

22.526.513.521141897.53.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111صبرى محمد صبرى محمد محمد21082

21.519.512.523.513.51790.545ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111صالح عبد المنعم صالح عبد المنعم عبد الغنى21083

282813.5251318107.53.53.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111طارق سباق ابو المعاطي على21084

3427193017171275.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111طارق مصطفى عبد الحى عبد الحميد ابو خليفه21085

28.51915241418100.54.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111طارق مصطفى عبد العزيز محمد على21086

15119237.515.565.534.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111طاهر نصر طاهر عبد النبى بيصار21087

19.510.512.526.58.514.577.53.54.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عادل السيد المعداوى السيد سلطان21088

28.51915.527.51217.5102.53.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عادل الطنطاوى محمد علي الطنطاوى21089

36.528.51826.515.5171253.54.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن ابراهيم الباز مصطفى الباز21090

32.526172414.5161143.55.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن احمد سيد احمد احمد شعير21091

2823.515.526.51519108.564.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن ايهاب مصطفى مصطفى احمد21092

16.514132361872.536ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن على حمدى على نصر21093
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21.519.513247.51685.545.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن محمد السيد المتولى بركات21094

16.515.51124.551372.545.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن محمد سمير عبد الحميد21095

2113.51121.57.51774.544.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن محمود حسن محمود رمانة21096

2918.510.525918925.57ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الرحمن ممدوح محمد السعيد عابد21097

22.5201123.58.51885.55.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد العزيز عثمان عبد العزيز عثمان على21098

1514.51126.57.51774.55.56ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد الغنى ابراهيم عبد الغنى ابراهيم محمود21099

8.596176.5164752ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد اللـه ابراهيم السيد محمد فقير21100

111811.51981867.556.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد اللـه حسن زين العابدين الباز محمد21101

18.519.516196.51779.555ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد اللـه رمضان صالح محمد شبانة21102

19.52215.522.5619.585.556ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد اللـه طاهر مختار عبد الرازق عبد العزيز21103

3128.52025.514.520119.558.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد اللـه عاطف فتحى هاشم عطوه21104

30.52920251520119.559ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد اللـه فؤاد محمد فتحي عوض21105

2728192513.520112.568.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عبد اللـه محمد انور على احمد21106

2127.518.525101910269.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111على اسماعيل حامد اسماعيل محمد21107

23.522.518.524.59.519.598.558.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111على السيد على عبد النبى احمد21108

2627.51925920106.568ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111على باسم موسى اسماعيل موسى21109

14.516.517.524.59.51882.557.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111على حازم على بدوى21110

30.528.51828.514.51912068.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111على حامد فهمى على دخان21111

222417258.51796.567ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111على محمد على السيد احمد جعفر21112

282516.5221219.5103.577.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111على محمد عمر عثمان21113

19.51817.524.5112090.558.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمار السعيد السعيد محمود محمد الشرقاوى21114

232113.524.511.51993.558.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمار يحيى ابراهيم اسماعيل سليم21115

31.52619.5281519.512068.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر احمد فوزى يوسف على21116

35.528202717.51912859.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر اسامه عوض احمد ابراهيم21117

191816.527.513.52094.559.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر حسني عمر الششتاوي عبد القادر21118

21.51617.520.5817.583.559ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر سعد صالح حسن الطنطاوى21119

20.52616.519.5818.590.558ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر عبد الحليم فؤاد محمد شبانة21120

25.5241819.59.515.596.554ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر فتحى جاد الكريم احمد عبد النعيم21121

24251823919.59957.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر فهمى سمير فهمى حجازى21122

2522.517.5288.519.5101.558ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر محمد محمود سامي محمد حلمى21123

2319.5131982082.557.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر محمود عبد المعطى محمد محمد21124

25.511.51325.592084.557.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمر محمود محمد محمد بارود21125

25.522.513.524102095.568.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111عمرو محمد يحيى حسن سليمان21126

2811.51324.58168565.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111فارس احمد عبد الحي حسنين عبده21127

36.526.51725.515.519.512166ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111فارس سعد محمد السيد حسن21128

24.517.51124.591786.564.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111فارس علي بدير ابراهيم الدسوقي21129

286.51223918.578.557.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111فارس محمد عبد العزيز محمد على21130

3420172412.516.5107.558ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111فهد رمضان محمد عبد الكريم مرسي21131

31.519142612.51910367.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111كريم جمال محمد جاد العيوطي21132

35.526.51827.51820125.578.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111كريم رضا صالح ابراهيم العيوطى21133

3826.518.52816.519.5127.589ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111كريم سعد محمد على الدين21134

2416.518.52310169268.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111كريم محمد مصطفي محمد المكباتي21135

35.524.519.525.5162012188.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مؤمن محمد السيد احمد شعير21136

362819.53019.52013389.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مجدي عادل محمد حسن محمد21137

32.523182515.52011488.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مجدى عبد الحميد عبد الحميد محمد ابو دايره21138

28.52318.525.51420109.567.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد ابراهيم الزكى الغمرى ابراهيم21139

30.5151426.511.51797.567ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد ابراهيم علي عبد القادر الطنطاوي21140

302316.526.513.516.5109.565ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد احمد ابراهيم صيام حسن21141
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269.51122.51015.57964ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد احمد جمعه عبد المنعم21142

30.512.51223.59.515.58856.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد اشرف السيد عبد العزيز زهران21143

25.5161625.51517.59865.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد اشرف السيد محمد شوشة21144

3020.51627.515.519.5109.588.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد السيد حسن عبد العزيز يوسف21145

29.520.518.525.515.518.5109.579ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد السيد عوض مصطفي الصيرفى21146

33.52217.52214.514.5109.578ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد السيد محمد يحى حامد21147

3327.520281820126.5810ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد ايمن فتحى عبد اللـه21148

3227192817.520123.5710ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد ايمن فتحي محمد عبد الرحيم21149

25.523.52027.517.518.511479.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد ايمن محمد محفوظ21150

28281927.51920121.57.510ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد جمعه اسماعيل المتولى الحكيم21151

2424.516.526.513.5201055.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد حازم علي السيد احمد جعفر21152

26.527.51725.59.519.51066.58.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد حسن حسن االلفى21153

312917.5291620122.57.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد حسن سعيد محمد محمد العزب21154

فى مشالى21155 29.528.51727.513.5181168.510ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد حسن على االل

19.5231524101791.569.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد حمدى عبد الرحيم محمد ابو العال21156

25281724.511.51510668.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد حمدى على خليل الشناوى21157

199915315.5554.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد حمدى محمود عبد الحى عبد اللـه21158

23.52318.527162010869ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد خالد سالمة محمد محمد21159

31.52718.528.51720122.55.510ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد رجب صالح الدين السيد محمد21160

312818.5281720122.5710ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد رشاد محمود رشاد ابو المعاطى21161

29.526.518271519.51166.59.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد رمضان جمعه ابراهيم جمعه21162

30.528.517.52713.5201177.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد ساحر محمد توفيق محمد محمود21163

332717.52715.51912079ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد سامح محمد فؤاد هاني21164

3128.518.527.516.52012269.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد شريف محمد محمد امام21165

3227.518291619.5122.559.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد شلبي السيد الباز الحكيم21166

242718.5261418.5109.559.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد صالح ابراهيم محمد صالح21167

312818.527.5182012359.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد عبد الحميد محمد شكري عبد الحميد21168

20.52518.52816.515.5108.55.58.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد عبد الغنى محمد عبد القادر الشين21169

2323.515.524718935.58.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد عبد المطلب احمد عبد المطلب السايس21170

232216.525.510.51897.55.59ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد عالء زيدان فرج خيري21171

32.518.5172916181135.510ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد علي محمد حامد يوسف21172

24.517.517.527.5818955.510ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد فوزى ابراهيم عبد الغنى بركات21173

20.517.514248.51484.568ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد محمد خلف عبد الحليم احمد21174

2021.51424.57.515.587.558.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد مسعد عبد الحميد عبد العال ابو زيد21175

2621.517.523.59.5169859.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد مسعد كمال الدين طه الشرقاوى21176

2619.516.5239.51894.55.59.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد منير حمدي عبد الخالق محمود21177

2618.516268.5189588ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد موسى حسن موسى قش21178

20.5191628.57189168ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمد يحي السيد الشربينى الشرقاوى21179

2120.51625.5713.5905.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمود السيد محمد العدوي العدوي21180

212416.5269.516.59787.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمود السيد محمد تيسير على الشربينى21181

24.52617278.518.510358ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمود عاطف مختار موسى مشالي21182

262517.528.516.520113.55.510ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمود ماجد محمد الشحات االلفى21183

272517.52813.516.511149.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمود محمد السيد عثمان محمد21184

282417.522.510.517.5102.548.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111محمود نصر توكل ابراهيم ابراهيم21185

353019.527.519.520131.56.510ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مصطفى احمد طه مصطفى سالم سالم21186

28.524.517.527.51520113910ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مصطفى اسماعيل محمد حسن عبد الباري21187

38301929.519.52013669.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مصطفى السيد محمد طه ابو المعاطى21188

282616.525.512.516108.579ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مصطفى جمال السعيد عبد الحميد دايره21189
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35251829.51819125.589ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مصطفى رياض على بدر المطرى21190

37.52818.529.518.51813259ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مصطفى محمد محمد جمعه السيد21191

31.52818.52618191227.59.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111مصطفى ناصر محمد محمد عمام21192

3528.519.528.51920130.5810ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111نادر ياسر فتحى الدمرداش شتا21193

2227142414181016.59.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111نصر نصر عبد العزيز محمد مشالى21194

3027172513.515112.568.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111هانئ ياسر احمد عبده21195

18.52415.524.512.514.59558ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111هشام ايمن عبد القادر مصطفى بيومى21196

14.52317251215.591.54.58.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111وائل اسامه سعد عبد المجيد21197

20.521132514.514.59469.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111وليد زكريا الزناتي متولي على21198

25.5251727.5161211169.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يحى توفيق عبد القادر مرسى على21199

322918.529.51816.512779.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يحى ياسر محمد سعد عطا المر21200

182216.52715.515.5996.59.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف احمد السيد ابراهيم احمد21201

3326.51228.514.516.5114.568.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف احمد السيد حسن السيد21202

3023.51128.516.517109.568ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف احمد محمد احمد النجار21203

37.53019.52918.518.5134.559ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف اشرف عبد الفتاح محمود محمد21204

25.5261727.515.512111.578.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف السيد المهدى عبد القادر نصار21205

352714.528.515.515.5120.55.58.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف السيد فكري عبد الغني الطنطاوى21206

38.530173017.518133810ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف الشحات السيد محمود الدسوقى21207

343017.527.516.520125.569ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف ايهاب رمضان السيد صقر21208

32.52719.528.52019127.569.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف بهاء السيد الغريب الجيار21209

1627.51723.51616.510069ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف جمال محمد فوده ابو ريه21210

3429.517.52918.520128.559.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف حسنى صالح سعيد محمد21211

2828.517.529.516.51912059.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف حسين صالح حسين ابو العنين البلقاسي21212

188.512.52610.52075.559ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف حلمى فتحى حسن على21213

1612.513.523.5617.571.568.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف رمضان محمد متولى مرزوق21214

26.515.516.529.51317.51013.59.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف شعبان ابو زكرى ابو زكرى اسماعيل21215

1514.511.529.5111981.548.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف صبرى صالح الدين السيد جاد21216

9.5141625.58187347.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف طاهر السيد اسماعيل الخربطلى21217

14.510.5152510157568ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف على محمد عبد الفتاح البابلى21218

2415.514.5236.51983.567.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف عماد فتحى احمد الدسوقى21219

23221827.51220102.579ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف محمد اسماعيل ابراهيم عوض21220

242816.5281319109.559.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف محمد اسماعيل حسين االمام21221

2129.517.5241217.510469ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف محمد السيد محمد عبد المحسن21222

16.52814.52110199049ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف محمد فتحى محمد ابراهيم21223

20.52712.522.592091.559ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف محمد محمود عبد اللطيف21224

16.52411.5217.51980.558.5ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف هاني فاروق احمد عبد الرحمن21225

102415.52210.517.5824.58ادارة طلخا  004على مبارك ع بنين  0111يوسف ياسر سعد محمد المال21226

28.529.515.52716.51911749.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112احمد السيد عبد المنعم محمد الذكى الجوهرى21227

27.5301728.5171912057.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112احمد خالد رسالن عبد العليم ملوخ21228

213.51319101966.548.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112احمد شعبان عبد النبي رزق العربى ابو النصر21229

14.5512.5201017.5624.56ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112ادم عبد الرحمن عبد العظيم عبد الرحمن21230

239.51420.513198047.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112اسالم حلمى االمام عيد السيد21231

19.56.58.518.511196446.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112السيد رفيق الشحات عبد العليم ابراهيم21232

000000000ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112السيد عبد العزيز رمضان محمد الخميسى21233

9.541015.54.51643.546ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112رضا السيد الهاللي السيد االنور21234

12.5410.516.5416.547.545.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112محمد الذكى المتولى عبد العزيز على مجاهد21235

267.516.5238.51981.547.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112محمد رشيد جمعه عبد العزيز يوسف21236

23.54.516.524.59.51978.548ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112محمد عماد الحماقى المغازى يونس21237
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25716.524.510198357.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112محمد عوض رشاد مصبح البرعى21238

33.517.518.5281419111.558ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112محمود نادر محمود عبد العليم جاد اللـه21239

35.527.52029.51919131.559.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112اسراء السيد محمد صالح صالح21240

31.525.519.5231420113.559ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112االء بدوى رشاد مصبح البرعى21241

11.5777.50173344ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112االء محمد السعيد الشربيني سليمان21242

30.52717.52310.519108.56.59.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112بسنت السعيد رضا السعيد الشربينى21243

29.521.5182212.519103.578.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112بسنت طارق عبد الواحد الشربينى21244

9.58.55.510.50.51834.53.57.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112خلود الذكى المتولى عبد العزيز على مجاهد21245

33291926.51519122.589ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112رحمه عصام مرزوق عبد العزيز ادريس21246

291516.52581993.579.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112ريهام صالح عرفات عبدربه ابراهيم ليله21247

000000000ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112سامية منصور حسن السيد العيسوى21248

2199172195846ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112غاده حماده سعد محمود الصاوى21249

126.53.55.50.518284.54.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112ملك هانى ابو الفتوح محمد ابو الفتوح21250

13.5485115.531.543.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112منة حسن رفعت عبد الجليل ابو يونس21251

33.52919.526.516.519.512559.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112منى عاطف ابو العزم محمد ابو العزم عابد21252

17.56710.51154258.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112ناديه امام علي عيد السيد21253

3126.517.523.59.5171086.58ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112نجاه سيف رجب محمد ابو المعاطى جاد اللـه21254

28.516.511193187858.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112ندى عاطف محمد عبد العليم ابراهيم21255

33.5222025.514.516.5115.559ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112هايدى السيد عزت عبد ربه21256

171411.518.53176458.5ادارة طلخا  004سرسق ت أ  0112ياسمين عبد الهادى السيد عبد العليم ابراهيم21257

37292026.516.5201295.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اسراء السيد سلطان البسطويسى معتوق21258

202414.514616.578.540ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اسراء صبحى محمود السيد عمر21259

32.52717.520.51019.5107.557.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اسراء محمد السيد حسانين عاشور21260

29271721.512.516.510777ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اسراء يونس محمد حمدي يونس مشالي21261

3125.5202412.5181138.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اسماء قاسم محمد المتولى علي جعفر21262

29.52616198.518995.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اسماء محمد ذكي علي ابو هاجر21263

18714.5952053.53.57.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اسماء محمد محمود عبد النبى21264

28.52617.52412.520108.54.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اشرقت عماد ابراهيم محمد صالح21265

2923.51924.511.518.5107.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113االء ايمن السيد الدمرداش الغازي21266

37.5292029.5182013488ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113االء عطا ابو العال محمد ابو العال21267

28241720.511.52010158.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113االء محمد عبد الرحمن عبد العاطى عوف21268

33262026.51420119.55.57ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113االء محمد محمود احمد21269

3528.520291720129.56.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113االء وليد فتحي عبده عوض نعمان21270

17141420.54.517.5703.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113امال محمد عبدة محمد الدموهى21271

35.529.52030202013569.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113امانى جابر طه على الحكيم21272

29231820.56.519974.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اماني عبد العظيم الحسين محمد المحالوي21273

30.522132282095.577ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113امل على صالح حسب النبى مرزوق21274

201012141.51257.55.57ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113امل عيد محمد حسن محمد المر21275

342618.5248.52011159ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113امنية محمد ابراهيم عبد الرؤف الشيخ21276

3424.5182311.52011148.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113امنية محمد سعد محمد عبد الرحمن21277

30.5271824.59.519109.54.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113امنيه رمضان صالح محمد شبانة21278

3129.518.525.51520119.55.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اميرة محمود السيد فهمي علي عزام21279

312618.5261520116.56.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايات صالح صالح علي رجب21280

31.527.519.523.512201145.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اية ابراهيم عبد اللـه عوض احمد21281

35.529.5192819191317.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اية اشرف سعد الدين محمد العدوي21282

28.52019.527141910959.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اية حمدى حسين عبد اللطيف21283

3523.519.527.51720122.5510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اية حمدى كمال الدين طه الشرقاوى21284

29.523.51821.51820110.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اية عماد ابراهيم ابراهيم ابو الحسن21285
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3629.518.528.51720129.55.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اية محمد عبد الغفار محمد االمام21286

35.52719.528.51820128.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113اية وليد حامد ابراهيم محمود21287

17.5412164.5175475ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايمان السيد عبد المنجى محمد21288

24215187186667.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايمان رضا شفيق عبد العزيز21289

37.52719.529201813369.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايمان طارق عبد العزيز ربيع عبد العاطي21290

193920.55.519.5574.56.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايمان محمد عبدة محمد الدموهى21291

20.54914.56175456ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايمان محمد محمد موسى سليم21292

2312.512.5175.52070.55.56ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايمان وحيد فوزى محمد فضل21293

24.510.51014.55.5186577.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايه اللـه محمد احمد سعيد حسين عبد العال21294

7166.51921.53.56ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ايه محمد ابراهيم ابراهيم المرساوى21295

24131927.511.5179549ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسمة وائل احمد محمد الزكى21296

ه21297 24.57.514.527131986.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسمله حسن عبد السالم االلفي زرزور

252016.526.512.520100.558.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسمله حمدى الحماقى محمد العجمى21298

291718.52511.5191013.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسمله صبرى عزت حامد ابراهيم21299

261516.525.511.51994.54.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسمله محمد عبد الحميد محمد رشاد الحسيني21300

372819.527.519201316.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسنت احمد عبد المنعم جاد سالم حنيجل21301

322819.525.5192012468ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسنت السيد البدوي عبد العزيز محمد21302

25171420716.5834.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسنت الشافعي محمود عامر الشافعي21303

30.52519.524.51820117.558.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسنت تامر محمد سيد احمد المسيري21304

22.54.58.5144.510.5543.57ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسنت حسن ذكي علي علي21305

22.51713.5216.511.580.568.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسنت طه ابو المعاطي مرزوق21306

27.5231619.5615.59268.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113بسنت هشام عبد الرحيم ابراهيم عبد اللطيف21307

352719.527.5202012988.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113تيسير ابو زيد ابراهيم ابو زيد21308

3126192918.516123.587ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113جنا محمود طاهر طلبه غنيم21309

31.528.519.5281816125.55.55.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113جنى طارق ابراهيم السعيد حسن الطرابيلى21310

3625.5202919.51913047ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حسناء فوزى صالح محمد ابو ليلة21311

2314.51625.511.51990.569ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنان احمد حسني عبد النبي رضوان21312

2624.516.52714.513.5108.54.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين ايمان محمد علي سعدون21313

في محمد21314 272115.5211719101.559.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين عبد اللطيف محمد السعيد االل

29.519.514.525.510.51799.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين محمد صادق حسين الجندى21315

201315186.51472.53.56.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين محمد عبد الشكور فاضل اسماعيل21316

30.520.517.523.5141910679ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين مصطفي محمد احمد عوضين21317

31.51617.52412.520101.54.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين هاني اسماعيل اسماعيل البغدادي21318

21.51410.522.5611.574.578ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين هاني صبري عبد الحميد عبد القادر21319

32.528.519.52617.51512488.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين هشام محروس محمد حسن21320

24.519.516.52011.519.5924.57ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113حنين هشام محمد المتولى محمد قرون21321

23.517.517191515.5927.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113خديجة حمزة سعد حمزة مصطفى21322

37292027.51917132.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113خديجة مصطفي عبد العظيم المحمدي احمد سالم21323

352719.5292016.5130.56.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113خلود احمد محمود محمود المرسي الحانوتي21324

37.528.519.5302020135.56.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113خلود عبد اللطيف ابراهيم خاطر ابراهيم21325

يا عبد النبى سعد عبد النبى سيد احمد21326 29.527.51526.51516.5113.57.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دال

34.5282028.52020131610ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دعاء ياسر سعد الدسوقى العراقى21327

15235.5184.513.56648ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دنيا عادل منصور السيد بكري21328

29.519.513.522.510.514.595.57.57.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دنيا عمرو المتولي عبد الرازق غازي21329

12.57714.589494.53.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دنيا لطفى حامد يوسف دايرة21330

2418.512.519915.58357.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دنيا وائل محمد محمد عطية21331

382819.52819.52013389.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دينا احمد جمعه موسى موسى21332

34.526.51926.519.51712678ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دينا اسامة عبد العال المهدى عبد العال21333
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30.52818.525171611956.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دينا عبد الغنى الحفنى عبد الغنى21334

24.516.56.5184.513.5706.56ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113دينا هشام السيد سفينه محمد21335

يا جمال محمد جمال السعيد21336 31.525.519.5241717117.588.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ران

يا عادل فهمي محمد شعبان21337 2024.519.521.51714.5102.56.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ران

يا عيد عبد الجليل محمد عيد21338 2626.515.521.513.5171037.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ران

33.527.517.522.516.518117.579ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رحمة ابراهيم عبد السالم السيداحمد الطايش21339

30.52917.526.516.5171206.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رحمة محمد عبد الوهاب عبد الجواد21340

302717.523.5191711789ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رحمه رضا احمد داوود احمد21341

16.52614.5211415926.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رحمه عبد المنعم السيد عبد العزيز21342

5.510914.5914.54846ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رحمه مدحت سعد ابراهيم مجاهد21343

29.52517.522.516.519.511177.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رحمه وليد الشحات ابراهيم احمد خليفه21344

127.56.515.5211.543.535.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رشا طلعت عبد العزيز عبد الحليم علي21345

34251921.515.51411568ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رقية عادل عبد الرازق عطوه ناصف21346

312618.5251216112.568ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رنا ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم الدميري21347

172116.521.51117874.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رنا حافظ محمد حافظ قاسم21348

23.525192717.5181123.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رنا عبد اللطيف السيد عبد اللطيف احمد الطايش21349

32.529.519.5271918127.55.57ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رنا محمد ابراهيم عبد المجيد جمعه21350

33.526.5202917.517.5126.5510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113رنين رمضان شعبان حامد ابو زيد21351

34.53019.5271917.513059.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان احمد جالل حامد الشربيني االمام21352

28261920.51417.5107.557ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان السيد عبد اللطيف عبد القادر الشين21353

21.51317.51814158455.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان حمدي عبد الرازق عبد الرازق العوضي21354

19.51015.51411.513.570.548.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان طارق الجميل محمد عمر21355

292618.521.5121710759.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان عادل اسماعيل لطفي البيلي21356

29.5241924.51215.510959.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان عبد العزيز محمد حسانين كسبه21357

3130192817.519125.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان عوض عبد العظيم احمد االلفي21358

2427.5191917.516.510749.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان محمد صالح جاد السحلول21359

2323.51415.58.516.584.558ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روان هشام احمد جويلى21360

292918.518914103.558.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روضه عمر السعيد محمدعلى21361

دا هشام فاروق محمد حسن21362 252718251014.510558.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113روي

25.52719241714.5112.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ريم عماد صبري مرجان سعيد21363

33302027.51919129.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ريهام عصام عبد العال منصور الشرقاوي21364

30.530202819.51712859ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ريهام محمد حامد على فرحات21365

2815.517.522514.58854ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ريوان سعيد حسنين الشرقاوى21366

28.5231826.56.514102.552.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113زينات عماد الدين الشربيني عبد الفتاح مسعود21367

21.518.517237.51487.556ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113زينب صالح محمد العدوي ابو دالل21368

3629.5202918.52013356ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سارة عبد العاطى تاج الدين حسن مرسال21369

15.522.515.517.511148274ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سارة منتصر السيد احمد عيد21370

32.524.52028.515.51512155ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ساره ابراهيم اسماعيل علي صابر21371

35.52919.5272019.513156.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ساره عرفات ابراهيم احمد الدسوقي21372

31.526.518.5231519.5114.573.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ساره محمد ابراهيم على محمد21373

3228192818.515125.554.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ساره هاني السعيد محمد سراج21374

14.51416.5172.512.564.551.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سحر صالح حسني علي الخطيب21375

2725.51920.51111.510356ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سلمى ابراهيم شفيق عبد الغني محمد21376

32.527171914.51811074ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سلمى ايهاب اسماعيل فرحات السيد21377

27.527192612.51511254ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سلمى كمال محمد حسن محمد محمد خليفة21378

32.530182913.516.512357.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سلمى محمد السيد انور السباعي21379

35.5281827.517.519.5126.558ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سلمى محمد نصر بدير فاضل21380

27.527172717.52011659.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سما حمدى عبد الرازق فاضل يوسف21381
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2325.51525.51515.510453.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سما محمد سليمان السعيد21382

34.53019.52717.518.5128.556ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سما مصطفى محمد احمد الشرقاوى21383

179.510.5157.5459.553ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سماء عرفات محمود محمد احمد21384

22.5181718121987.555.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سماح زين السعيد على محمد21385

33.529.519.524.519.519.5126.557.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سمر محمدعبد المنعم عبد الرحيم زهران21386

29.52619.520.516.52011255.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سمية مصطفي محمود عباس مسعد21387

3528.519.529201913279ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سميه محمد حبشى عبد الفتاح مسعود21388

31.5281928.518.519.5125.588.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سهر اسماعيل محمد عبد المجيد21389

30.528.518.52615.519.511956.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113سهيلة عرفات ابراهيم حسين عرفات21390

363019.5302020135.555.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شادية نجاح عبد القادر الشربينى21391

26.5291824.514.518.5112.557ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شروق احمد جابر عوض عبد الجواد21392

262817.520.51519.510756.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شروق احمد محمود محمود المرسي الحانوتي21393

27.526.519.522.515.518.5111.554.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شروق بالل عبد العزيز جالل ابو االسعاد21394

33.52919.528191912955.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شروق عبد المحسن حسن محمد ابوسمك21395

فى عبد العزيز21396 2012.518211215.583.557ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شروق هشام االل

19.51513.5231118.58277ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد ابراهيم حسين محمود المرسى21397

1317172211148055ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد ابراهيم فرج طه محمد عبد الحق21398

184.515.5158.51661.554ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد حسن عبد الخالق الطنطاوي الفيومي21399

32.526.519.525.5191912387.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد حسنى ابراهيم حسانين عاشور21400

10.535621226.572.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد عاشور عوض محمد21401

33.52115.520.51716.5107.55.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد عبد المنعم عوض عبد المنعم سليمان21402

15146.518.555.5595.56.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد عبده ابراهيم البسطويسي احمد21403

36.52919.527.51820130.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد عبده محمد عبده المغربي21404

20.516.517.52171982.55.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد محمد عبد الشكور فاضل اسماعيل21405

29.5281825.51418.511559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد هاني ربيع عودة مصطفى21406

2826162013191035.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد ياسر احمد عبد العزيز دايرة21407

34.52918.527.519.52012978.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد ياسر حسنين السعيد محمد21408

25.5231725.5172010854ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شهد ياسر عبد الوهاب احمد بدوي21409

171617.519.513.51883.573.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113شيماء عوض جابر عوض عبد الجواد21410

4.54.5210.51822.55.53ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113صابرين فتحى عبد الجليل على الخطيب21411

3225.518.5241214.51128.56ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113عبير جمعة ابراهيم محمد محمد21412

28.523.5182411.518105.57.57ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113عهود محمود ابو زيد السيد ابو الوفا21413

16191523818.5817.56.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113غادة السيد محمود محمود مجاهد راجح21414

31252026.519.52012287.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113فاطمة محمد ابراهيم محمد سليمان21415

12158183.517.556.58.53.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113فاطمه عبد الهادي الشحات السيد احمد21416

25.51815.52410.517.593.585.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113فاطمه وليد محسن حسني عبد الحميد21417

19.519.513211015837.56ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113كريمة عبد الحميد عبد الحي المرسي حسنين21418

28.524.5142515.517107.596.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113لبنى محمد عبد الوهاب محمد21419

32261827.518.518.512288ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113لمى ممدوح عبد الحميد محمود محمد الدسوقى21420

2422.515.52613.516101.547ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113لوجين مختار محمد مختار عبد الهادي21421

19710.522415.562.565.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ليلى طارق السيد خالد السيد ابراهيم21422

30.525.51627.51920118.55.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مايسة ياسر عبد الحكم محمد جاد21423

3427.520292019130.56.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مروه المتولي فتحي محمد السعيد عطيه21424

3123.518.526.517.5201176.55.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم ابراهيم ابو المعاطي ابراهيم محمد العزب21425

2212.59.523.56.5177455.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم احمد الوصيف محمد الليثى21426

332718.525.515.520119.58.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم احمد انور اسماعيل علي السايس21427

242713.52081692.56.55ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم اشرف عبد السميع نعمان سالمه21428

282618.5281819118.55.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم انور عبد العزيز رزق حواس21429
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29.527.5172913.519116.55.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم ايهاب فؤاد اسماعيل البسيونى21430

2928.513.528.513.51311388.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم حمادة حمدى طه ابو زيد21431

3628.5163019.518.5130810ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم عبد اللطيف شاكر عبد اللطيف الجمل21432

17.523.54.525.5618.57779ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم محمد عبد العاطي حسن21433

1621524.56.512735.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم محمد فتحي محمد ابراهيم21434

28.528112510.51410368.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مريم محمد محمود البسطويسى الشربينى21435

2427.51325.59.51799.55.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك ايهاب فؤاد اسماعيل البسيونى21436

242511.5229.516926.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك حسني ابراهيم محمد المكباتي21437

2122.5725.57128358ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك حمادة حمدى طه ابو زيد21438

2422162810171006.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك سامح السعيد محمود محمد21439

31.52414.526.5717103.567.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك عاطف احمد محمد االتربى ابوزيد21440

33.52818.529.51817.5127.55.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك فوزى ابراهيم حسن الدسوقي21441

28.527.5182915201185.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك محمد المرسي متولي مبروك21442

33.5291928.51918129710ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك محمد سعد عبد العزيز ابراهيم21443

19.514.59248117564ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ملك محمود السيد محمود محمد ابراهيم21444

312818.529.51710.51246.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منار احمد عبد الحميد السيد خليفة21445

31.52514.525.516.514.51135.57.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منال رضا السيد عبد الغنى ابو غربية21446

31.527.59261219.51067.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منة اللـه ابراهيم عبد السالم يونس حسانين21447

815715413.5496.55ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منة اللـه خالد عبد العزيز عبد الرازق الشاذلي21448

17.516.510.58.55.513.558.556ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منة اللـه محمد مصطفى الحسيني الهواري21449

16.515.53.521110.557.574.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منة اللـه محمود عبد الهادي زكي حسنين21450

65.5170.514.5204.52.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منة اللـه هاني كمال علي21451

21.5155.513215.5575.55.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منة محمد السيد صالح المرسى21452

3529192919.520131.569ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منة محمد صالح عوض عبد الجواد21453

72.537216.521.542ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منةاللـه عباس محمود محمد السيد21454

33.53017.527182012669ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه احمد محمد ابراهيم عبد العال21455

29.5301527.517.519119.58.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه اللـه السعيد فؤاد السعيد احمد الشربيني21456

21.52515.52313.51898.55.57ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه اللـه عادل عبد الغني محمد الشيخ21457

20.519.57.521.511.51980.56.56ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه اللـه فتوح شوقى ابو الفتوح المرسى21458

36.529.518.52619.517.513051.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه حامد عبد الحميد العدوي العدوي21459

202011.517816.576.565ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه عماد صبري سعد عبد الرحمن21460

7.52011170.518568.54ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه محمد الشحات وهيب الشاذلى21461

3529.518.528.519.515.51317.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه هانى محمد رجب شلبى21462

33.53018.528.519.5181305.57.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منه هشام ابراهيم فهمى مصطفى21463

33.528.517.5261618121.55.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مني طارق محمود محمود الحانوتي21464

35.528.5182618201265.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مني عبد اللطيف عبد المعطي عبد اللطيف محمد21465

32.528.517.5281917125.589ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113منى محمد محمود على رجب21466

26.5271020.51319977.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مها سالم محمد محمد سالم21467

3529172616191235.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مها عصام العربي سعد علي21468

35.528172818.5201275.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مي شريف رزق السيد ابراهيم21469

282615.5241519108.55.56.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113مي محمد محمد عبد اللطيف حنيجل21470

293016.528.518.519122.55.56.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ميرنا احمد على المرسى المرسى شوشه21471

21286.525121992.555.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ميرنا محمود محمد امين زياده21472

34.53019.528.515.5201286.54.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نادين ربيع عبد الرازق محمد21473

303011301619117510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نجاة حسن عبد المنعم على النيل21474

2824.515.52613191075.52.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نجالء عبد الرازق محمد ابو االسعاد سليم21475

1711.547.52164251ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندا محمد ابراهيم ابراهيم المرساوي21476

2211.5417.5819636.52.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى ابراهيم عبد العزيز عبد الفتاح شليشل21477
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30241622.51219104.55.55.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى ابراهيم عنتر المرسي سالم21478

32221122.5101997.56.54ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى السيد ابو زيد احمد ابو زيد21479

3428.516281919125.566ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى جمعة عبد الهادى الصادق الفقى21480

1415.55.516.52.5165452ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى حسن العوضى عبد الهادى21481

1419322.591867.55.54ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندي عادل العراقي عطية العراقي21482

2930102813191105.56.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى مصطفى عبد المنعم مصطفى21483

15244281119827.55ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى نادر السيد عبد العزيز21484

2627.58.524.51619102.586.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ندى هشام فاروق عبده موسي21485

29.525.511229.51997.583ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نسمة ناصر السعيد عبد الفتاح الفخراني21486

30.52282211.519946.53.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نسمه السيد عبد النبى عبد المطلب حسن21487

3628.519292019132.578.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نها عبد العزيز لطفي الحسيني21488

23.526.5112713.519101.555.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نهى السيد عبد الحي السيد شحاته21489

272210.528.57.518.595.578.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نور االمام محمد الظريف عبد القادر21490

1562.51521740.56.52ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نور حسانين شفيق عبد الغني محمد21491

3225.515.528161911768.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نور مصطفى محمد فرحات الديب21492

302292813.516.5102.579.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نور وليد محمد يوسف النوبى21493

30.52112.52813181055.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نوران السيد ابراهيم محمد الشبيني21494

2615.572110.518.58048.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نوران حمدي محمد محمود حنفي21495

26.512132011.519.5834.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نورسين هشام احمد محمد خطاب21496

342915.5271519120.559.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نورهان احمد السيد عبد اللطيف احمد الطايش21497

3027.517.524.516.5191163.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نورهان محمود حامد محمود العدوي21498

28.52312.520.51619100.559ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نورهان ياسر عبد الجليل الحسينى مصطفي21499

23.51982311.5198539ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نورين احمد السيد السعيد محمد21500

18176.513.58.51963.548.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113نيرة صالح عبد العظيم مصطفي صالح21501

30.52513.519.51617104.53.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر السيد الرفاعي حسن احمد21502

30231721161810748.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر السيد رزق ابراهيم عبد العال21503

3125.5162517.5191154.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر سالمة مصطفى عبد النبي ابوليلة21504

322215.52515.5201103.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر عادل السيد حامد يوسف21505

33251625.51620115.53.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر عالء محمود العزب يوسف21506

38.52719261620126.54.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر مجدى محمد محمد محمد محمد زاهر21507

36.52914.526.514.5201213.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر محمد المتولي حسن عبد العزيز21508

35.52819.525.51817126.55.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر محمد عبد الوهاب عبد السالم21509

3123.51622.512.514.5105.53.57.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هاجر محمد كمال الدين عبد الحميد محمد21510

34.526.51925.519.5171253.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هالة عبد الحليم عوض عبد الحليم العيسوس21511

35.52418.524.517.5161203.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هانم محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز21512

28.519.5152311.51597.53.58ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هايدي عادل حسن محمد حسن حموده21513

242319.527.515.518109.54.58.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هبة اللـه مجدي محمد عبد الحميد شرف21514

18.520.515.522.513.51690.53.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هبة عبد العزيز محمد عبد العزيز العسوى21515

362819.52917.5201303.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هدير السيد السيد ابو المعاطي الطرابيلي21516

3426203017.520127.54.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هدير ماهر امين مصطفى حسنين21517

1723.518.519.513.518924.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هدير محمد سعد عبد العظيم21518

332519.52415.5181174.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هدير محمود حسان محمود شبانة21519

2016.517.52612189220ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هديل طارق عبد النبى عبد المجيد21520

27.527.518.527.51318114610ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هنا على عابدين بخيت فرج21521

36.528203018.520133710ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هنا نشات محمد محمد البيومى21522

24.51420231317.594.54.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113هويدا سامح صبري مرجان سعيد21523

25.5917.513.591974.536ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113وعد اشرف ارمياء عبد العليم محمد21524

19.52017.51911.51587.53.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113وفاء ابو السعود احمد حلمي حسن علي21525
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3325.517261418115.53.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113وفاء خالد محمد صبرى السيد على ابو العينين21526

322719.52716.518122410ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113وفاء عالء محمد محمد السيد21527

18166.51471261.547ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113والء حمدى عوض محمد قرداش21528

28.52518241617111.53.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113يارا حسني محمد المرسي احمد21529

262319.5231418105.569.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113يارا عبد الوهاب حسن مصطفى21530

10.522.5182011.51682.53.59.5ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ياسمين احمد متولي المتولي مرسي21531

2825.519.52315.519111.53.510ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ياسمين ياسر ابراهيم السيد سراج21532

192715.525.51219.5993.59ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113ياسمينا محمد علي احمد اسماعيل21533

31.52819.528.51720124.569ادارة طلخا  004السيدة عائشه ع بنات  0113يمنى احمد السيد محمد رمضان21534

38.529192917.517.51337.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ابراهيم ايهاب ابراهيم خاطر ابراهيم21535

39.5292029.5182013678ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ابراهيم صبرى عبد الغنى ابراهيم العواد21536

25.526.516.525.53.51597.55.55.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ابراهيم عبد الواحد عوض عبد الواحد العيوطى21537

3320.513.52411.518.5102.536ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ابراهيم محمد ابراهيم ابراهيم  على21538

36.5291928.5162012949ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ابراهيم محمود يونس يوسف الحكيم21539

36.52618.52514.520120.569ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ابراهيم ناجي عبد العظيم المحمدى احمد سالم21540

28.5181219.59.51887.56.54.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ابراهيم هانى محمد انور عبد الهادى الشربينى21541

3527.52025.518.520126.57.57ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد احمد السيد محمد السيد موسى21542

322017.518917.596.575.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد احمد محمود عبد الحميد الشافعى21543

37.523.51721.51819117.58.56ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد اشرف سعيد يسن عبد الرحمن21544

3928.51926.516.520129.56.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد الشبراوى عوض اللـه محمد على21545

37.528.5192420201298.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد امير محمد زكريا ابو المعاطى21546

3427172210.519110.57.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد تامر السيد محمد مسعود21547

39281827.51619.5128.57.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد حازم محمد احمد محمد الموجى21548

30.52317.524.5919.5104.567.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد حامد السيد على الطنطاوى21549

37.528.519.527.5171613079ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد حسام احمد المتبولى عامر21550

33.52812.526131811389ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد رضا عبد النبى محمود الجيار21551

35.5251422.511.520108.587.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد رضا على محمد زوين21552

3627182611.517118.557.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد سمير سعيد عباس ابراهيم طه21553

3728172410.518116.577.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد شوقى اسماعيل ابودهب سيد21554

35.52616.5228.515.5108.578ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد صالح السيد صالح ابو يوسف21555

34.528.518.527.517.518126.56.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد عادل فاروق احمد حامد خليل21556

33.52819.52919.519129.588.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد عبد الحميد المصيلحى عبد الحميد احمد عامر21557

3529202817.517129.589ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد عفيفى عبد الحميد محمد السباعى21558

32.528.51828.51718124.589ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد محمد ابو المعاطى ابو المعاطى21559

24241827.51317106.57.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد محمد السيد البدوى محمد محمد21560

25191825.551392.577.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد محمود سعد عبد اللـه ابراهيم21561

33.52418261515116.587.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد نصر عبد الحى المرسى الحكيم21562

252318.5259.51810177ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد وليد احمد عبد الرازق الشاذلى21563

3225182614.518115.578.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114احمد وليد عادل دسوقى السيد21564

33262028.517.516125710ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ادم احمد حامد حسين حماد21565

3528192914.520125.579ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ادهم اشرف محمد محمد جاد21566

28.52318.52912.517.5111.57.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114ادهم مختار علي عبد المطلب الجمال21567

30.52918.53017201257.510ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114اسالم هشام السيد عبد العزيزعبد العال21568

282618.53016.5191197.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114الصباحى محمد عبد المجيد حبيب21569

37.52820301820133.56.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114الهاللى احمد الهاللى احمد الهاللى21570

30.524.516.52815.51611578ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114امير وليد محمد عبد الحليم العراقى21571

36.53019281820131.589.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114اياد محمد مرزوق فرج على21572

37.5241527.5152011979.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114باسل خالد حامد على اسماعيل21573
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2312.51725614.583.55.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114باسل رجب شعبان رمضان ابراهيم21574

21.519.515.5277.513.5917.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114بدر احمد مسعد غريب محمد احمد21575

26.5221625.59.52099.588.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114بسام سامح الشحات عبد الحميد ابراهيم21576

2210.512.522.58.518.5767.55ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114بكر حمدي بكر عبد الحميد ابو دايرة21577

31.524.517.5261720116.57.56.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114بالل محمد عوض احمد االلفى21578

3022.51525.5152010887.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114حسام حاتم محمد لطفي علي عبده صبح21579

3728.518.52718.520129.57.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114حسام حمدى حامد حسين حماد21580

35.52817.52616.519.5123.57.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114حسام صبرى محمود محمود رمانه21581

382718.5271820128.58.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114حسن احمد حسن احمد الحداد21582

33261524.51420112.57.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114حسن ناصر السيد السيد الشافعى21583

26.523.513.524.511209976ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114حسين خالد محمد علي ريحان21584

3120.516.524.51220104.586.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114خالد حلمي بكر احمد السيد الدخاخنى21585

26.5241421.510.52096.588.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114رزق محمد ابراهيم عبد المجيد المتولى21586

31.52919.527.51520122.589ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114زياد طارق حموده العربى عبد اللطيف الحانوتى21587

3929202820201368.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114زياد محمد احمد صبحى سلطان21588

272014.524.511.52097.589ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114زياد محمد البيومى محمد سليمان21589

2511.51323919.581.57.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114زياد محمود عبد الحميد رزق سليمان21590

31.52819271318118.57.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114زياد وليد محمد محمود ابراهيم21591

292114.524.5915.5987.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114زين محمد زين العابدين ابراهيم السعيد21592

3228.517.527.51519120.589ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114سامر نور شاكر مرقص مترى21593

27231121.571689.57.54.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114سعد محمد نصر الحسانين احمد عوف21594

31.523.5152712.516109.586.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114سالمة وليد ابراهيم فرحات السيد21595

28.519.513228179176ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114سمير السعيد الحنفى محمد خليفه21596

3124.515.52314.515.5108.575.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114سيف احمد محمد احمد ابو المعاطى21597

26.5261023101695.58.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114شادي احمد محمد ابراهيم معين21598

28.52412.52310.516.598.588ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114شريف طه فرحات احمد فرحات21599

29.528.518.5271719.5120.588.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114شريف محمد فتحى نصر عبد التواب21600

35.5271829.519.520129.587.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114شريف يحيى عبد الغنى العواد21601

33.53018.52919.519.5130.589ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114صالح احمد جمعة احمد المرسى يوسف21602

34.53018.529.52019.5132.588ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114طارق حسام حسن محمد موافى21603

31.53018.52716.516.5123.588.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عادل رضا رجب مخيمر رجب21604

34302028.518.51913187.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عادل محمود احمد عامر محمد21605

33291925.51819124.586.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن احمد عبد الجليل عبد الرازق21606

322817.525.516.516119.586ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن الجميل عبد الباسط عباس ابراهيم21607

2629.517.52613.516.5112.556ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن السعيد ابراهيم محمد21608

242717.527.514.517.5110.587ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن خالد صالح الدين الحماقى21609

22251725.512.516.510275.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن خالد عبد العظيم على حجازى ابو غربيه21610

282516261115.510678.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن فوزى عبد الغنى ابو زيد موسى21611

25.524.517.52313.51610488.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن محمد عبد المنعم رزق ندا21612

فى عبد الحميد نجا21613 322917.527.51419.512088.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن نبيل االل

2526.517.524131710687ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن وحيد السيد احمد ابو الغيط21614

36.5282028.519.520132.588ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الغنى السيد محمود السيد مدكور21615

23.52920241318109.586.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد اللـه انيس السيد المتولى خليل21616

34.5302029.5202013487ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد اللـه محمد محمد ابراهيم الجوهرى21617

21.53016.52314.512.5105.586.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الحليم شعبان جمعة عبد الحليم راغب21618

2622.518.528.515.51511177ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الخالق الشربينى شرف الدين الشربينى21619

2415.51722121890.578ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن ابراهيم مرسي محمد على21620

3430192919.519131.578.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن اسماعيل السيد اسماعيل محسب21621
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18.517162212.578677ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن حامد حامد يوسف دايره21622

3128.515.5251916.511979.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن حامد محمد سعد الشافعى21623

2523.516.524171710678.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن صالح عبد الرحمن عبد العزيز محمد21624

252616.516.516.511.5100.578.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد الرحمن محمد مصطفى حامد21625

21.520.51611.513.512.58378ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد اللـه عوض السعيد كسابيه21626

22.527.517.5181712.5102.577ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عبد اللـه مجدي حسن محمد خميسى21627

232019141513.59177.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عالء الدين محمد احمد محمد الدروانى21628

36.52919.5291817132710ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عالء ايمن فهيم محمد احمد ابو ستيته21629

343019.52918.516.5131710ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عالء محمد على خليل محمود21630

262019.5221515102.578.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114علي ايمن علي ابو الفضل على21631

282918.526.517.517119.579ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114على محمد على احمد21632

27.5231818.5141410178.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عماد عصام الدين ابراهيم محمد الخطيب21633

35.53020291818.5132.579.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمار احمد ابراهيم على حسن الرفاعى21634

35.53020301920134.579.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمار ياسر محمد الشربيني االمام21635

34.52920291819.5130.5710ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمار ياسر نصر مختار مشالى21636

23.5232025.51715.510979ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر احمد مهدى شيبوب21637

35.5302027.518.518131.576.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر السيد احمد السيد مجاهد21638

33.527.517.529.51717.512558.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر ايمن توفيق احمد عثمان21639

3227.519.529.51716.5125.559ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر تامر عبد المجيد الشربينى21640

36.53020301917.5135.559.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر عادل نصر طه ابو االسعاد21641

342919.5301717.5129.559ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر عوض حماد ابو العنين حماد21642

363017.528.5171912958.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر فايز احمد جمال احمد ابراهيم21643

313019291918128710ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر محمد السيد بغدادى على محمد21644

18.56.5922.5121668.555.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمر يحيى عمر احمد معوض21645

26.524.51927.513.51411154ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمرو محمد اسماعيل محمد مصطفى21646

29.5271929.517.516.5122.556.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمرو محمد عبد الباسط تاج الدين21647

2924132815.517.5109.548.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114عمرو هانى شاكر ابو العنين شاكر21648

2924.516.528.514.516.511348.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114فارس السيد عرفات عبد الحى21649

34281928.51619125.578.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114فارس عادل عبد الهادى محمد حسين21650

3527.5202918.5181306.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114فارس محمد السيد ابراهيم  على غربية21651

28.525.511.526.5161810839ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114فارس محمد عبد الجليل الغريب العشرى21652

37.5291929.518191334.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114فارس نبيل فتحى عبد الحميد الشبراوى21653

28.521162714.5181075.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114فارس ياسر جمعه على منصور الشرقاوى21654

2021.5162712.519.5975.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كريم احمد السعيد عبد الرحيم المتولى21655

21.522.514.52611.517.59648ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كريم رجب نصر عبد العاطى ابو العال21656

ه21657 30.523.516.52713.5171113.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كريم عبد الرحمن حسن االلفى زرزور

36.527.517.5291918129.559ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كريم محمد محمد عبد العزيز العيسوى21658

332216.522.512.519106.559.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كريم محمد نبية محمد الموجى21659

34.52919291820129.53.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كريم محمود السيد احمد بدر راجح21660

25181120.51214.586.558.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كمال محمد كمال الدين محمد عثمان طه21661

292416251518.510949ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كمال وليد كمال عبده ابو عبده21662

29.521.5162714121084.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114كيرلس ناجي ابراهيم رزق سيدهم21663

35.527.5162817.520124.55.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114لؤى محسن عبد الغنى على الخولى21664

33291728.517.52012579ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114مؤمن ايهاب احمد ابراهيم عيد21665

29.524.51826.51816.5116.53.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114مازن محمد محمد عبد العزيز الشناوى21666

23.511.51422.513.517.58557.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد احمد عبد الرحيم عبد المنعم21667

37.52918.5292018.513449ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد احمد عوض الجلشانى عبد الهادى21668

33.5261926.5182012369ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد اشرف محمد مصطفى عطية21669
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23.52216.52415181013.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد السيد السيد محمد العربي21670

34.52719292015129.549.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد السيد عطيه مصطفى الوكيل21671

24.517.513.52210.520886.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد السيد محمد ابراهيم منصور21672

21201322.58.518.58558.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد السيد محمد على المنجى21673

2521.51826.517.518108.54.57ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد المهدى عبد الهادى المهدى21674

3429173019.519.5129.559ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد انور محمد احمد السعيد الدميري21675

25.5201326.512.514.597.549ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد انور نصر سعد الشافعى21676

2323.51422121694.54.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد جمال مرسى محمد مرسى21677

34.523.515.526.514.518114.559ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد حمدي ابراهيم جبر جالله21678

2419.51822.51116.59559ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد رشاد شعبان محمد رشاد عبد الحميد21679

282816.5281616.5116.548.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد سامح صالح عبد الهادى عبد الواحد21680

26.527.5172816.518115.53.57ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد شريف احمد محمد جمعه21681

27.52118261219104.54.57ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد صالح محمد نصر عباس محمد21682

2019.515227.518843.55.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد طارق السيد المرسى الشربيني21683

2224.518.52911181052.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد طارق حامد عبد المقصود ندا21684

36.52919.529.518.518.513378.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد عادل صالح محمد محمد يوسف21685

2721.515.527.57.520993.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد عاطف مصطفى محمود21686

3025.517.528.510.5191123.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد عبد المنعم عبد الفتاح ابو الحمايل سليمان21687

2323.517.528.51014.5102.53.56ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد عبد المنعم محمد احمد الدسوقي21688

29.52218.5291417.51133.56ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد عماد شكري محمد الدريني21689

32.52518.52918.520123.545.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد فوزى السعيد حسن عبد الحق21690

3020.5192915.5161144.56.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد محمد غازى ابراهيم بركات21691

26.521.518.525.510.516102.547.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد محمود عبد العزيز االلفى21692

24.523.518289.514103.549.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد محمود فرحات محمد محمد21693

2622.516.52810171034.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد ناصر عبد الرحمن محمد فتاح21694

31.5251829.5141711868ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد وائل عبد المنعم متولي علي الشابوري21695

292318.527.510.516108.54.55.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد وليد يونس محمد جابر21696

22.517.516.527516.588.53.56ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد ياسر عبد العاطى محمدفايد21697

212016.52761790.546.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمد يحي محمد السيد عبد الحميد رايده21698

22.526.518.526.512.518106.54.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود احمد السعيد طاهر صالح21699

27.526.51829.51618.5117.56.510ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود السيد السيد مصطفي رخا21700

25.53019.529.51718.5121.57.510ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود السيد عبد العظيم مصطفى صالح21701

1926.518.529.514.516.510879ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود رمضان طلبه ابراهيم حسن سلطان21702

232919.52915.515.51167.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود زكى توفيق محمود سالم21703

2627.5172517.51711376ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود عبد الكريم عبد العال حسن عبد العال21704

23.528.517.5291617.5114.57.57ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود عثمان احمد الصابر النادى21705

24.529.517.529.51419.51157.56ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود عماد علي شفيق غانم21706

1813.514.52611.514.583.578ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود محمد احمد طه الجمال21707

ش محمود21708 25.526.517.5261616.5111.57.55ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود محمد محمود دروي

2128.517.53016.517.5113.57.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114محمود مصطفى صالح ابراهيم ابراهيم التوابتى21709

252917.5291719.5117.57.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114مصطفى عمرو محمد ابو سريع محمود ابراهيم21710

22.528172915.5191125.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114مصطفى محمد جالل كمال عثمان21711

20.522.517.52310.510947.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114مصطفى محمد رفعت رشاد عوض21712

3226.517.529.519.517.51257.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114مصطفى محمود عبد الهادى المهدى حسانين21713

22.51817.525.5121295.57.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114مصطفي هشام محمد حلمي عبد الهادى مجاهد21714

222116.5201010.589.57.58ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114معتز حمدى سعودنى عطيه21715

21.52717.528.51414108.548.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114نبيل خالد حسن احمد نصار21716

29.529.517.5301919125.558.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114نجيب احمد محمد نجيب عبد اللطيف سليمان21717

Page 444



Term1

32301729.518.519.51275.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114نور محمد السيد ابو العال عيسى21718

36.530172912.5201257.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114هشام اشرف سعد محمود21719

35.52916.528.510.5201207.59ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114هشام فتحى محمد محمود منصور21720

32291529.514.517.512089ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114هشام محمد احمد خميس عطيفى21721

35.529.516.53017.519.51297.59.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114وليد ظريف ابراهيم ابو الفتوح ابراهيم21722

242612.524.5816.5956.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يحيى عبد النبى عبد المنعم محمد السيد21723

21.5231423.5718.5895.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف ابراهيم اسماعيل السيد السنطاوى21724

2625.514.521.5718.594.575ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف احمد ابو الحمد درويش21725

3630173018.520131.57.58.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف السيد احمد عطيه سند21726

30.526.511217.52096.577ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف السيد توفيق اسماعيل محمد21727

3426.513.523.51213.5109.557ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف رضا عبد المنعم المرسى الديسطى21728

34.5291425.514.517117.58.57ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف رضا محمد الظريف عبد القادر21729

26257.521.5717.58777.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف عبد العزيز لطفى احمد جبر21730

31.52517261420113.578ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف عطيه امين عطيه الفضالى21731

28.526.51724.511.51810878.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف عيد ابوطالب محمد احمد21732

2322.5121771881.57.57ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف محمد ابراهيم على محمد21733

38.5302026.52019.513589ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف محمد الشحات عبد المقصود محمد21734

28.521.512.5255.513.5936.56ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف محمد بكر احمد الدخاخنى21735

25.5241020.58.518.588.57.56ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف محمد بكر عبد الحميد ابو دايرة21736

31.52411.519.51417.5100.57.57.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف محمد صالح احمد ابراهيم الكيال21737

24.52512.5249.51795.55.56.5ادارة طلخا  004الشهيد اسالم احمد عبد الغنى بغدادى ع بنين  0114يوسف نصر الدين السيد حامد الخولى21738

36.52917.52818.519129.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اروى محمد السيد العربي21739

35.530182815.5181275.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اريج هشام على احمد العشرى21740

323017291919.512769.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسراء سعد زغلول محمد صادق21741

32.53017.527.51719.5124.57.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسراء عبد العزيز محمد عبد العزيز مشالى21742

35.53017281819.5128.588ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسراء عبد الغنى محمود ابراهيم البياع21743

20.52014.527.5613.588.56.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسراء محمد عبد الحي احمد سالم21744

1726.515.5272.51488.57.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسراء محمد عبد الحميد احمد يسن21745

3130163014.519121.57.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسراء محمد فاروق محمد قنديل21746

2217.58.517317685.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسراء وليد عبد العزيز يونس الحسانين21747

31301828.51420121.569ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسماء احمد احمد احمد يوسف21748

29.53015.525.5917109.55.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسماء السيد طلعت عبد الجواد القبانى21749

3530162617161245.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسماء الشحات عبد العزيز مصطفى عبد النبى21750

20.5261426.51015.59756ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسماء محمد حسن محمد الطحالوي21751

37301828191813258.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اسماء محمد عبد اللـه معتمد حمودة21752

313017301516.512359.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115افنان عبده اسماعيل يوسف اسماعيل21753

36.5301829.51918133810ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115االء احمد عبد الباسط محمد محمد21754

35.529.51729161712788.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115االء احمد محمد صديق شادى21755

3530162915.519125.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115االء اشرف عبد الحكم محمد جاد21756

27.52815.526.56.51910449ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115االء ايمن محمد المغازى عبد القادر21757

373018.529.5191913459.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115االء ايهاب السيد محمد االمبابى21758

37.52918.529.519.51913459.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115االء خالد السيد عبد الباقى عبد اللطيف21759

35.52918.52915.519127.589ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115االء فتحى عبد الرحمن احمد المغازى21760

33291526151411849ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115الهام نادر مهدى الشحات الحسيني21761

33.52915.52615.514.5119.548.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امال اشرف حسن احمد عبد المجيد21762

26281626.51515111.579.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اماني صالح عبد الرحمن علي حسين21763

231815.519.512.51488.579ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امانى عصام السيد كامل احمد21764

27.525.51626.51213.5107.557.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امانى عطيه بدير عطيه سليمان21765
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28.529.516.528.5161511958.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امل احمد علي محمد الدميري21766

26.527.516.5241612.5110.578ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امل سامح محمد عبد المنعم محمد ابراهيم21767

3127.516.52514.516114.557.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امل عصام ابراهيم حامد ابراهيم21768

322516.524.51716.511559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امل محمد رزق رزق الحكيم21769

3730182919.519133.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امنيه السيد على احمد عبد العال21770

30.52916.527181612159.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115امنيه شعبان علي علي محمد21771

2829.516.5251013.510969.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اميره علي عبد النبى محمود ابراهيم21772

31.530172818.51812559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اميره علي عوض رمضان البهوتي21773

21.52715.527.516.51810848ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115انجى محمد عبد المعطى احمد ريحان21774

343016.526.514.517.5121.547.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115انعام عبد اللـه احمد احمد المحالى21775

34.53016.526.51917126.558ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اهداء عادل عبد الظاهر احمد بكر21776

3130172618.518122.5710ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايات هيثم احمد مصطفى عبد السالم21777

32301728.516.520124510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115اية عبد البارى ابراهيم الحسانين حماد21778

28.53017281720120.589ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايمان جمال ابو الفتوح السيد الجابري21779

3630182819.520131.549.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايمان علي علي عبد العظيم سيد احمد21780

363016.528.51817.5129510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايمان ياسر السيد حامد المال21781

33301728172012559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه حسن رمضان عبد العزيز حسن21782

37.52813.526.51620121.557.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه صالح عثمان الدمرداش العراقي21783

3226.51828.518.519123.577.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه صالح فاروق احمد احمد21784

35.525.516.529.5181912569ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه على ابراهيم محمد على21785

34.515.512.527.51517.510579.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه غالي عبد المنعم االلفي الشين21786

3519.51328.5181911469.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه مجدى ربيع على على21787

3317.5122714.517.510479.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه محمد رضوان عبد اللطيف ماضى21788

30189.524.51416.59669ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه مصطفى خلف محمد احمد21789

3728.519302020134.578ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ايه هشام عباس الحسانين مصطفى21790

3421.51327.51716.511379ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115برنسيسة محمد عبد الرازق احمد الخطيب21791

3215.510.52614.51498.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسمة عبد الحميد ابراهيم عبد المجيد جمعه21792

37.5281228.517.517.5123.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسمة ناصر سعد احمد فضل21793

3726.51527.518.519124.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسملة احمد محمد البيومى خطابه21794

36.529.5173018.518131.549.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسملة ايمن متولى عبد الجليل21795

3828.5183017.51913258.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسملة ايمن محمد العطيفى ابراهيم21796

372818.5301820131.5410ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسمله سامح محمد محمود محمد21797

372818.528.5181913059ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسمله محمد الشحات عبد اللطيف بركات21798

3627.515.527.51519121.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسمله محمد صالح الدين سعد الدين على21799

36301627.51918128.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسمله محمد صالح جمعه الدسوقي مسعود21800

36.528.517.5301819130.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسمله وليد محمد محمود عبد الحميد21801

342212.527.5151911159ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسنت ابراهيم محمد محمد فايد21802

29.51910281211.598.557.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسنت احمد سمير محمد عبد العاطى21803

36.52917.53018.516131.558ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسنت احمد صابر احمد خليل21804

35.528.51928.51919130.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115بسنت خيري ابو العال محمد ابو العال21805

32271429.514.515117510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جميلة عبد اللطيف محمد عبد اللطيف السيد سلطان21806

31.51913.528141910678.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جميله كمال احمد محمد قاسم21807

33.529173019.51812978.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جنا حسين عز الرجال حسين محمود21808

37291930202013558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جنى ايهاب محمد محمد احمد جاد21809

32.527.5172918.517.5124.556.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جنى خيرى عبد العظيم على شومان21810

363019302019135510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جنى عبد اللـه صالح الدين حامد21811

331016.52911.51910079ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جنى ماهر رجب ابراهيم المرسى21812

3423.5163011.51711559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115جنى يحيى عبد الحميد احمد المرسى21813
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3721.514291316114.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115حنان جمال مطاوع امبابى حسن21814

19125133.51252.543ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115حنان عبد المنعم محمود محمد احمد21815

27.526.51727181911659ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115حنين السيد مصطفى محمد مصطفى21816

36.527163016.51912679ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115حنين جمال محمد محمد محمد زغروت21817

342817.5291719125.576.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115حنين حاتم حسن ابراهيم21818

19.5492561463.537ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115حنين حمادة السيد حسين السيد21819

36301429.517.518.512759ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115حنين محسن عبد الرازق عطوه ابراهيم21820

25.5221227.510.51497.557.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115خديجه الشربيني البيلي علي الحسانين21821

322817.5301815125.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115خلود ابراهيم محمود ابراهيم البياع21822

3427.5172918.51812659.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115خلود عاطف ابراهيم ابراهيم على21823

35.5241729.516.519122.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115دنيا احمد امين حسن على21824

34.52217.53015.519119.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115دنيا سامح رمضان عبد الغفار محمد21825

3025.51623.511.518106.555.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115دنيا محمد سعيد حسن عبد العاطي21826

27.52615.527151911158.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115دنيا محمد علي الشامى21827

3229162816.516.5121.557ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115دنيا معاذ محمد عبد المحسن الشين21828

2727.51629.5151811559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115دينا عبد الرازق محمود حسانين البشوشى21829

28.53017301718122.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115دينا مجدى سعد حفنى الحداد21830

يا عبد المجيد رفعت عبد المجيد الحسيني21831 2828.516.5301718.512078.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ران

ه عصام يسري الدسوقي ابراهيم21832 272714.52816.51911378.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115راوي

33.5301628.5181812658ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رتاج محمود مصطفى المتولي21833

36.53019302019135.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رحاب تامر المرزوقى حسين الديسطى21834

3829.51928.52019135710ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رحمة ايمن فاضل احمد الشناوى21835

363019.5302020135.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رحمة محمد ابراهيم موسى الحكيم21836

33271829.51919126.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رحمه زكريا محمد محمد السباعى21837

323016.528.518.519125.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رحمه عبد اللـه رشاد حسن احمد21838

28.520.5162815.518108.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رحمه مصطفى محمود اسماعيل السقعان21839

32.528.5162915.518121.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رحمه وحيد سيد محمد21840

3329.5163016.51812559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رضوى اسامه عبد اللـه سالم عبد المعطى21841

373019.5302020136.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رضوى محمد ابراهيم موسى الحكيم21842

35.528.516.5281519.5123.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رضوى محمود عبد الرحيم ابراهيم عبد الرحيم21843

3629183017.520130.578ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رقية محمد محمود محمد معوض21844

363017.53018.52013258.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رقيه هاني محمد الحسانين شلبي21845

32.52917.529.518.519127510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رنا حمدى عبد العزيز مصطفى السيد21846

323017.529.518.520127.5710ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رنا طارق الظنى محمد عبد الهادى21847

373019.5301920135.579.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رنيم السعيد محمد الحسن محمد ابراهيم عارف21848

3329.519.527192012878.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115روان ابراهيم السيد احمد مجاهد21849

34.521.514.525.514.520110.557ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115روان عادل مصباح الباز السيد21850

33.5292027.518201285.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115روان محسن محمد محمد21851

38301929.51820134.55.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115روان محمد خليل عبد الرحمن خليل21852

نا على محمد ابوطالب21853 33.52819.527.518.5201275.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115رودي

32.520142313.5201035.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115روضه احمد عبد الحليم محمد طه21854

38.53019.530202013889.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115روميساء وليد محمد محمد احمد جاد21855

دا يحيى ابراهيم اسماعيل سليم21856 301415201119.5905.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115روي

352517.52414.5201165.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ريتاج محمد صبحى عباس ابراهيم21857

37.52818.52820201325.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ريم محمد رفعت الخضر اسالم21858

35.52316211819.5113.55.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ريناد عزالدين عبد المولى محمد ابو السيد21859

35.528.518.52519.52012789ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ريناد عمرو محمد نبيه بدير عطا21860

35.52918.52618.518127.55.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115زينب ابراهيم كمال عبد العزيز الشربينى21861
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3225.517.523.51619114.56.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سارة تامر حسين عبد الحميد الموافى21862

3427.51828.517.520125.587.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سارة صالح المحمدى ابو المعاطى عبد ربه21863

2213.511.52012.51979.55.56ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سارة محمد سالم احمد مصطفى العجمى21864

362618.5281520123.55.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ساره اشرف سرور ابراهيم ابراهيم21865

34.52418.52414201155.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى السيد طلعت السيد بدوى21866

3625.517241820120.588.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى بالل محمد جمعة مبروك21867

3627.517.525.518.5201255.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى حسين رمضان عبد الحميد21868

37271826.51920127.55.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى سعد محمد صالح اسماعيل21869

36.52817.52820201305.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى شعبان محمد محمد على21870

28.5271926.516201175.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى محمد عبد الهادي المهدي حسانين21871

212618.520.54.51990.55.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى محمد عبد الهادي محمد سعيد21872

2324.518.521.5111998.55.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سلمى ياسر محمود عبد العزيز حسين21873

30.52618.527.51620118.587ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سما احمد السعيد احمد الدميرى21874

26.525182415.52010956ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سما محمد عيد الشربينى العشرى21875

31.52718218.5201067.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سماء محمد ابراهيم ابراهيم الطنطاوى21876

31.52719.526182012287ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سماء نصر عبد المقصود الحسينى ابراهيم21877

25.527.518251519.51115.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سمر عبد الحميد ابراهيم عبد المجيد جمعة21878

21.519.518218.519.588.55.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سمر ياسر موسى المتولى على هبالة21879

322718.527.511.519.5116.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سهام احمد مصباح جاد21880

29261927.51317.5114.55.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سهام طارق ابراهيم مصطفى احمد21881

32.52620291820125.5810ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115سهيلة عماد حمدى عباس محمد جابر21882

7.518.516.51101053.55.56ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شروق السيد محمد السيد المال21883

1318.514.5142.51762.556.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شروق حواس محمود محمد ابو الكمال21884

30.527.518.524.518.517119.557.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد ابراهيم محمد ابراهيم ابو العطا21885

3027.51825.514.517115.55.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد اشرف احمد شلبى احمد21886

31.52819251418.5117.55.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد حسن محمد بدر حسن حسن21887

26281823.51420109.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد رجب عبد الجواد عبد الرحمن سالم21888

2928182814.520117.55.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد سامح محمد عبد المجيد الشال21889

292418.52712.5201115.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد سمير عبد الحليم احمد الباز21890

34.52818.527.51520123.55.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد شكرى سعد على ابراهيم21891

282618.525.514.518112.55.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد عادل لطفي جمعه الدسوقي مسعود21892

35281925.51919126.55.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد عبد اللطيف محمد السعيد ابراهيم21893

34.526.5192718.519.5125.589ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد عصام محمود عبد الغنى شرف الدين21894

22211523.51017.591.55.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد عماد المغوري احمد عباس21895

2721151911.52093.55.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمد ابراهيم محمد على21896

23612.5188.516685.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمد رزق محمد رزق21897

3026182616181165.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمد شكرى محمد الدرينى21898

3228.519.524.517.5201226.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمد عوض المتولى محمد21899

34.52919.526.518.52012889ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمد فاروق المرسي الديسطي21900

36.52920282020133.57.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمد فخرى محمد عبد الدايم21901

29.524.51628.510.51710959.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمود حسن محمد21902

26.523.5182510.516103.569ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد محمود عبد العزيز محمود عبد الرحمن21903

252413.51591686.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد وائل محمد غالى21904

2419.51319.59.52085.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شهد يسري رزق مصطفى خليفة21905

32.528.51925.51920124.57.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شيرين فهمى السعيد فهمى السعيد21906

3328.5192619.5201268.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شيماء احمد محمد كمال ابو شريحة21907

23.52618.526141910889.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شيماء علي السيد علي سند الغازي21908

31.52719.52815.520121.58.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115شيماء مصطفى عبوده حامد شالطه21909
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34.5281825.515.520121.56.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115صابرين عباس حامد عباس حامد21910

31.527172310.52010958ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ضحى محمد السيد اسماعيل بسيونى21911

22.517.513.518.5915815.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115عبير عبد العزيز السيد احمد دنيبة21912

2519.515.5149.51683.556.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115عزه ايمن يحى توفيق عبد السالم21913

242213.522111792.557ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115عال طارق احمد احمد العدوى21914

1616919.57.511.5687.55ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115عهد حسام محمود محمد عنانى21915

282613229.516.598.554ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فاطمة الزهراء مجدى عبد العزيز الهاللى21916

26251313.58.5188686ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فاطمة الزهراء محمد فاروق عبد الرحمن عوف21917

3227182720181245.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فاطمة عباس السيد عباس الخولى21918

17.52112.516.55.5147356.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فاطمه محمد صالح عبد الحميد حسانين21919

30.528.51826162011957.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فاطمه ياسر طه محمد زغروت21920

32.526.51823.516.5191175.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فرح احمد محمد محمد العربي21921

26241823.51518.5106.566.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فرح محمد فريد احمد محمد يوسف21922

22201619.510.5178856ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فرح ناصر السيد احمد محمد21923

2824.517.52611.518.5107.588ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115فكريه ابراهيم عبد الحكيم رجب شمس21924

3027.51926.518.518.5121.587ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115كاميليا محمد عبد المولى محمد ابو السيد21925

20.524.518241118985.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مايسه وائل السعيد ابراهيم العواد21926

3529.519.53020181345.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مروة ممدوح احمد عبد الجليل سمك21927

2013.51522814.578.554ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مروه تامر رزق عنتر محمد21928

31.52918.525.51816.5122.55.55ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مروه حامد فرج ابراهيم قصله21929

000000000ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم البتول احمد ابو عره21930

34.529.5203019.519.5133.57.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم حسن عبد الحافظ محمد ابو العطا21931

2625.51725.510.520104.55.56ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم زين العابدين منير على عاقول21932

29.522.51824.51120105.58.55.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم سعيد حسن ابراهيم بيبرس21933

302718.5241419113.58.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم عبد الحى جبر محمد جبر21934

2218.51721.510168959ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم عبد اللـه محمد عبد الحي21935

2119.51525.5818895.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم فتحى محمد بدران خليل21936

31181822.515.518.510558ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم محمد احمد السعيد احمد بدر21937

36.527192618.51912758ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم محمد حسن ابراهيم ابراهيم21938

3527.51925.52019.51275.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم محمد محمود عبد اللطيف المراسي21939

3726192718.519.5127.557.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم محمد نجيب عباس ابراهيم طه21940

3319.5172415.52010955.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم نجاح التابعى الحسينى21941

3225.519.52317201175.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مريم وليد عثمان رشاد ابو عبيد21942

32.524.516191517.510757.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك المتولي السيد علي21943

33.522.51817.51616107.556ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك حاتم عبد الحميد عبد اللطيف عبد الحميد21944

3525.518.52616.517.5121.586ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك خضر السيد محمد عبد العال21945

22.521.515.518112088.557ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك فتحى جاد الكريم احمد عبد النعيم21946

32241922.517.519.51156.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك محمد نبيل ابو الفضل على21947

3625.519.5301919.5130610ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك محمود عبد الحليم امين مجاهد21948

36.526.519.529.52019.51326.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك مصطفى المتولي السيد المرسي21949

2621.51819.517.519.5102.565ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ملك وسيم محمد السيد عبد العزيز21950

24.517.516.520.513199266.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منال عبد العزيز عبد العزيز السيد غربيه21951

272116.524.5151610469.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة السيد محمد محمد السعودي21952

312517.524.514.517112.567.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة اللـه احمد عبد هللا علي ابو المجد21953

38.53019.53019.519.5137.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة اللـه بدير على محمد ابراهيم القاضى21954

3730192719.519132.547.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة اللـه عصام محمد على النجار21955

2723.51417.511179345.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة اللـه على السيد احمد دنيبة21956

33.5291725.515.520120.547.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة اللـه محمد محمود عوض على الرفاعي21957
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33.53018291920129.548.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة اللـه نافع عبد الحميد عبد الحميد محمد عابد21958

32.52916.526.519.51912448.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة اللـه وليد الطاهر محمود محمد سالم21959

323016.52919.520127710ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة ماهر احمد امين عبد الدايم21960

2825.51628.51820116510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منة محمد كامل محمود مرعى21961

32.52416.52817.519118.558ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اشرف حسن المتولي ابو حمد21962

3326.515.528181712148.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اللـه ابراهيم عبد العزيز محمود المظالى21963

3427.514.528172012148.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اللـه اشرف البدراوى احمد جاد21964

24.52416.5271719.510947.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اللـه عبد الحميد سعيد عبد الحميد21965

28.527.516.528.517.519.5118.547.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اللـه عبد الحميد عبد الحكم محمد جاد21966

22.58142715.519.58756.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اللـه عالم زكى احمد21967

27.527.516.5291820118.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اللـه منتصر ابراهيم محمد الموافى معال21968

31.524.516.528.5182011947.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه اللـه وائل احمد احمد ابراهيم سليمان21969

332918281819.512658.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه حسن عرفات السيد سلطان21970

3529.51528.52019128510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه سالم توفيق محمود سالم21971

35.5301529.519.519.5129.5610ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه محمد عرفات سعيد حنورة21972

383017.52919.52013469.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منه هشام السيد محمد االمبابى21973

11.5127.518.57.518.55737ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115منى حماده محمد احمد21974

12.513.59.524.513167356ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مها محمد فاروق محمد صالح21975

31.526.51628.517.519.512048ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مى طارق البدرى محمد21976

32.53016.5291818.512658ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مى عبد العزيز سمير عبد العزيز محمد21977

312817.527.51816.512248.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مى عبد اللطيف عبد اللطيف حسن العجمى21978

29.527.51627.51716117.568.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مى محمد عبد الحميد ابراهيم نور21979

26.528142917.514.511559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115مى محمد عرفات سعيد حنورة21980

33.528.518.529.518.519.5128.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ميادة محمد عبد الحميد عوض السيد21981

19.513.515.52915.5199348ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ميرنا ثروت عبد الحليم عبد المقصود فوده21982

313018291819.512648ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نادين ابراهيم محمد عبد السالم21983

18.51814.522.5131786.567.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نانسى مجدى محمد محمود الرشيدى21984

2.511217.57114035.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نجاة محمد محمد جمعه عبده21985

3027.51727.5151711769ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نجوى عماد عبد المحسن محمد محمد21986

7.511.51217.510.5175947.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندا عالء احمد عبد العزيز  احمد ابو العز21987

000000000ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نداء السعيد رمضان السعيد العبادي21988

36.5291828.51919.513159ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى ابراهيم سرور حامد الشرقاوى21989

343018.5301818.5130.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى احمد خيرى محمد ابو العال21990

34.53020302019.5134.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى اشرف عز العرب عبد العاطى مشالى21991

ام الديب21992 20.528.51629.516.51711147.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى السعيد النجاتي محمد االم

13.591722.57166949ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندي ايهاب محمد بدران خليل21993

27.528.51728.517.517.511948.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى زكي الشربيني عوض شالطه21994

23.516.516.52816.517.510168ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى سعد حسن شحاته زاهر21995

3228.51928.518.520126.549ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى صالح سعد ابراهيم سيد احمد21996

19716.526.514.513.583.548ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى عبد العزيز محمد صبرى عبد العزيز21997

31.528.51829.51919.5126.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى عزت محمود طلبه بدوى21998

30.529.517.529.518.519.5125.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى فراج عوض ابراهيم21999

292217.529.51819.511658.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى محمد احمد السيد محمد22000

3529203019.520133.55.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندى محمد زكريا عبد القادر موسى22001

36.530203019.5201365.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ندي ناجي السيد سعد علي22002

2423162815171068.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نسرين عبد الحافظ عبد الحكم عبد السالم22003

292417.528.517.519116.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نعمه احمد عبد الغنى الحسينى مصطفى22004

33.53018.53019201318.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نهى سامح محمد عبد الحميد ابو طيبة22005

Page 450



Term1

3430203019.520133.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نور جهاد انور هانى البكرى22006

34.53020302020134.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نور محمد ابراهيم عبد الهادى الجوهرى22007

132113.5238.5177957.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نور محمد عبد السالم السيد الطايش22008

35302030202013559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نور وائل محمود السيد عوضين22009

21.51316.52512208879ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نور وليد عبد اللـه عيد22010

3229.51928.520201295.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورا عماد عوض الشحات السيد زهران22011

30.53019.53019.520129.5610ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورهان السيد محمد السيد عبد الهادى22012

34.53018.53019.520132.56.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورهان حسن مسعد حسن حماد22013

26.53015.53015.520117.57.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورهان طارق بالل محمد بالل22014

32.53017.528.51520123.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورهان عصام الدين غازي ابراهيم غازى22015

2626.516.529.516.5201157.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورهان كامل محمد محمد منصور22016

29.529163015.52012089.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورهان محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم مبروك22017

25.528.514.5291620113.579ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نورين سامح فاروق ابراهيم الحسينى22018

302814.529.514.520116.589.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نيرمين محمد محمد شوقى يونس مشالى22019

30281528.51520116.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نيره السيد محمد عبد الحى محمد22020

36.530203019.5201366.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نيره شكري علي احمد المغازي22021

26.5291628.51717.511769.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115نيره محمد صالح عبد اللطيف مشالي22022

26.5251628.516.519.5112.58.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر ابراهيم محمد ابراهيم على محمد22023

13.51612.5215.51568.56.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر حامد عيد حسب حامد بدوى22024

2422.51423.51116.5958.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر عبد الاله جابر عبد الاله عتمان22025

18.51612.520.54.516.5725.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر عبد المنعم محمود محمد احمد22026

343019.52819.52013199.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر محمد رمضان محمد اسماعيل22027

30.5301826.516.520121.56.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر محمد عبد اللـه عبد العال احمد22028

33.529.518.52915.517.512669ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر محمد محمود ابراهيم جمعه22029

2212.515.521.5101881.584ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر محمد محمود محمد22030

9.581519.5515574.57ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هاجر هشام الدياسطى الدياسطى شرف الدين22031

29.527.515.528.51516.51166.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هايدى هانى االحمدى حسين صابر22032

31.529.51628.51216117.55.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هايدى وائل مصطفى محمد رشاد22033

28281728.51616117.55.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هبة اللـه وليد الطاهر محمود محمد سالم22034

11.511.51319.531258.567.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هبه اللـه نجيب نجيب محمد ابو االسعاد22035

24151727.510.517946.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هبه جمال محمد محمد زاهر22036

29.528.518.528.515.519.5120.569ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هبه شعبان علي علي محمد22037

2925.515.5261319.51096.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هدى اشرف سعيد محمد محمد العزب22038

292817.527.51719.51196.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هدى حسن مصطفى عبد المجيد حسن22039

25.52715.5261319.51076.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هدى محمد فتحى عبد اللـه عبد الواحد22040

3222.5182716.5201165.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هدير جمال مصطفى الشربينى السيد22041

29.515.518.53015.5201095.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هدير حسام ابراهيم يوسف ابراهيم22042

2815183012.519.5103.5810ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هدير محمد عبد اللـه اسماعيل22043

23.515.518.528.512.518.598.589ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هناء مجدي نصر الدين محمد سالم22044

2825.51728.51819.51176.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هناء محمد محمد الطميهي المتولي22045

26.52717.5281719.511688.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هناء وائل نصر نجيب الغمراوي22046

2929.518.529192012559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115هيام احمد محمد عبد النبي السيد زوين22047

000000000ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115وفاء احمد ابو الفتوح ابراهيم السنباطى22048

2726.515.528.517.519.511558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115وفاء محمد محمد منصور الباز22049

000000000ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115يارا احمد ماهر محمد محمود22050

272818.52618.5191185.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115يارا محمد احمد تقى الدين احمد22051

25.5291928.518.516.5120.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115يارا مصطفى عبد الفتاح محمد الدميرى22052

2427.51622.513191037.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين احمد فرج حسن الغازي22053
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27301725171911679.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين السيد ابراهيم احمد22054

2928.518.528.52020124.57.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين السيد السيد محمد عبد العال سليمان22055

12.510.51221.59.517.56657.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين طارق عبد الفتاح السيد الشربيني22056

2329.519.52815.519115.568.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين عالء الدين عبد الجليل احمد فرحات22057

2525192914201127.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين محمد عبد الحليم محمد العجمي22058

353019.5301920133.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين محمد عبد الغني الحسيني الهوارى22059

34.5301828.52016.513169.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115ياسمين مدحت رمضان بكر محمد22060

34.530172918.515.51295.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنات  0115يمنى حسام سعيد عبد العزيز ابراهيم22061

26.5302024.516.519117.56.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ابراهيم محمد عادل محمد السالموني22062

26.525.519.528.51719.511758ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116احمد محمد احمد محمد السيد نجا22063

30242027.51620117.56.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116اسامه حمدى على المرسى الخطيب22064

2923.518.52814.520113.57.58.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116اسالم اشرف محمود توفيق عبد المجيد22065

4.5865.50.513.524.561.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116السيد عاشور السيد عبد العزيز حسين الزواوي22066

3530182716201265.54.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116امجد ابراهيم احمد ابراهيم22067

21.52416.51813.51993.563.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ايهاب ياسر صالح عبد الغني ابراهيم22068

26.52519281720115.568.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116جمال جمال احمد علي اسالم22069

31.52819.527.518.51812569.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116خالد زكى زكى غنيم محمد غنيم22070

37.53019.53019201366.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116خالد عطيه البيلى عطيه الدريني22071

31.529192317.52012069.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116خالد على مصطفى خليل ضياء22072

29.52918.520.51420111.567.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116خالد محمد عبد الرحمن منصور22073

24.5301927.516.519.5117.567.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زياد احمد المرسى الصانع22074

35.526.519.53017.519.51296.58.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زياد اسامه محمد منير محمد الموافي22075

353019.5302020134.56.57.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زياد محمد ابراهيم محمد الموافى22076

36.52819.529.51918132.55.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زياد محمد عبد الغني احمد حسن22077

3027.5192718.52012269ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زياد محمد محمد عاطف حسن22078

22.52817.520.512.5191016.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زياد وائل رزق محمد محمد حجاز22079

393019.529.5202013869ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زياد وائل محمد السيد البحقيري22080

35.5301929.5202013469.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سامح عمرو محمد عبد الفتاح الشربيني22081

33291925192012559ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سمير عزو ياسين حجازي22082

313019.53019.5191305.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سيف اسامه محمد منير محمد الموافي22083

2427.51929.51919.51194.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سيف الدين احمد حسين حمدان حسين22084

35.52719.53019.520131.55.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116صالح احمد حسان احمد22085

22.53019.527.518.5201185.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عبد الحليم خالد البدراوي عبد الحليم البدراوي22086

2530192819201215.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عبد الرحمن طارق المتولى محمد22087

29.527.518.526.5182012056ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عالء احمد محمد وحيد مرسي22088

2324.51724.516.517105.56.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116علي احمد السعيد احمد الضهيري22089

27.529.519.52518.5201205.57.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عمار هشام جميل مامون الشيخ22090

34.53019.529.51920132.559ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عمر احمد هنادي محمد شطا22091

38.53019.53018.520136.558ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عمر محمد البيلي عطيه الدريني22092

18288.51915.511.58966.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عمر محمد عادل الدسوقى علي عبد ربه22093

22.528.518.52918.51911759.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عمر مصطفى رمضان ابراهيم22094

29.53019.529.51920127.5510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116فارس احمد فتحي بسيوني22095

32.53015.529.518.51812658.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116فاروق وائل فاروق امين محمد ابراهيم22096

23.528.517291913.511749.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116كريم ايهاب عبد المنعم محمد علي سالم22097

31.526.51826.51819.5120.548.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116كريم عمرو مصطفى عبد العاطي حامد22098

26.528.517.5301519.5117.549.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مازن وليد عيد عوض محمد شعبان22099

17.52718.520172010049.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمد اشرف فاروق رضوان22100

23.522.51423.512.5199636.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمد ايهاب علي حامد علي22101
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30.529.5192919.519127.549ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمد حسن ابراهيم الدكروري حسنين22102

12.52518.520.516.519.59347.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمد حيدر فوزي مللوك السالم22103

272818.52516.519.511549ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمد عبد الناصر فريد محمود محمد22104

33.53018.525.51519122.559ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمد محمود محمد الظاهر محمد السيد22105

38.52819.52819.519133.559ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمد هشام احمد احمد عيسى22106

30.52318.526.518.52011758.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمود احمد محمود عبد الهادي المرسي22107

2923182617.519.5113.543.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116محمود محمد محمود محمد طه22108

3025182712.516.5112.549ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مصطفى فوزى مللوك السالم22109

3226.518.525.516.51811978.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116معاذ هاني محمد ابو المعاطي22110

29.529.5192919.520126.568.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116معاز محمد محمد معازعلى22111

36.52818281820128.558ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116وسيم ابراهيم مصباح عبد ربه22112

3629.51929.5202013458ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ياسر محمد فتحى عبد الفتاح ابو السعود22113

34.5291924.517.518124.557ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف احمد مرعى مرشدى22114

31.527.51723.51516114.556ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف السعيد ياقوت عطا22115

33.5301928.519.520130.559.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف السيد احمد الوهيدى فرحات22116

36301929.519.52013449ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف السيد عبد المنعم السيد محمد نصر22117

37301929.52020135.548.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف رمضان شفيق مرتضى شهاب الدين22118

34.5301927.5192013045ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف شريف سليم علي حافظ22119

33.53017.52718.520126.549ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف عبد الحي حامد عبد الحي الهريدي22120

35301927.52020131.548.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف محمد صبحى محمد اسماعيل22121

30.530192817.51912568.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف محمد عباس ابو العمايم22122

34.527.518.526.5131912056.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف محمد محمود مرسي جبر22123

35.530192819.516.513248.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يوسف ممدوح احمد مصطفى22124

38.5291929.5201913674ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116اسراء رضا فاروق عبد المقصود22125

23.523.517.517.515.51997.562ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116اسراء عبد اللـه رزق ابراهيم البشالوي22126

35301925.52020129.587ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116امنية محمد بدير طاهر حامد الحصى22127

29.52418.525.518.514.511685ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116اميره حاكم فاضل محمد22128

37291830201913486ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ايمان احمد ابراهيم محمد محمد حجاز22129

19.5171611.518188283ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ايه رضا عبد المنعم صالح السيد22130

35291926.51820127.587.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ايه عثمان محمد عثمان بدر22131

3729.519302020135.588ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116بسمة طة محمد طة على احمد22132

3629.518.528.519.517.513275ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116بسمله هشام فاروق محمد شعبان22133

353019.529.518.520132.5710ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116بسنت صالح البدراوى عبد اللـه الشافعي22134

32.53018.525.51918125.589.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116جنه محمود احمد كامل العوضى22135

343018.528.5192013079.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116جنه محمود محمد عبد الفتاح ابراهيم22136

221316.526.51714.59582ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حبيبه محمد لطفي محمد السيد نور22137

32261929191912587.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين اكرم محمد رفعت البيلى22138

393019302020138810ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين السيد محمد احمد السيد22139

21.511.51612.5141775.586ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين ايمن احمد محمد مرسي راضي22140

35.52719291818128.584.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين ايهاب احمد جالل الدين علي ابراهيم22141

33.526.5193019.519.5128.587.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين حسن حسن حسن البدويهي22142

32.52719.52620201256.54.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين عالء الدين يونس عبد اللطيف البلتاجى22143

3629.519302017.5134.58.58.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين محمد ابراهيم محمد عبد الحليم الزكى22144

34.52418.524.517.517.51196.55ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116حنين مصطفى مجاهد عبد الحميد موسى22145

23.5201719.514.51994.57.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116خديجه المتولي محمود المتولي عوض22146

يا احمد رمضان عبد العال المرسي22147 38.53019302020137.55.59ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116دال

ا امير صالح احمد عبد الفتاح22148 3330182918201285.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116دان

37.52918.52919.520133.5710ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116دعاء محمود حامد ابو المجد جبر22149
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36.53018.528.518.52013239.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116دنيا اشرف امين عبد العزيز محمد22150

34.52915.5281920126810ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116دينا اشرف متولى ابراهيم العواد22151

342918.528.5192012969ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116دينا غالب عبد العزيز السيد صالح الدين22152

35.52915.522.5320105.57.59ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رؤى محمد السعيد محمد امين22153

32.52714.523.511.52010989.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رحمه عادل محمد محمد اسماعيل22154

36.528.5202618.520129.589.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رحمه عبد الجواد يونس زكي محمد22155

32291420.5720102.579.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رحمه عبد المحسن احمد عبد المحسن هاشم22156

34.52917.52415191207.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رحمه محمد سعد عبد العزيز الحماقي22157

35.52517.52817.520123.569.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رحمه مصطفى رمضان ابراهيم22158

36.528.518.527.519.520130.5710ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رضوى فتحي طاهر السعيد البيومي22159

373017.52513.51812389ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رقيه محمد قطب محمد معروف خليفه22160

31241419.562094.579ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116رنا محمد كمال عبد الحافظ صالح22161

35.526.515.522.511201117.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116روان احمد سعد الدين العزيري هالل22162

36.529.51929182013289.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116روان عادل حسن علي جبر22163

35.5301526.5202012789ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116روان محمد محمود عبد النبى محمد يوسف22164

000000000ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ريهام محمد محمد السعيد احمد وهدان22165

38.53016.527.518.519.513179ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زينب جمعه محمد السيد حسن غنيم22166

37.530183018.52013499.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116زينب عبد السالم محمد السيد عبده القصيرى22167

3930173019.517135.568.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ساره صالح عبد الوهاب على22168

372916.5281617126.578.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ساره مصطفى محمد ابراهيم محمد حسين22169

39291929.519.520136710ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سجى عزام عبد الجيد زيدان ابراهيم22170

393017.5302020136.579.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سلسبيل رزق الشافعى السعيد غازى22171

382819.5302020135.5810ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سلمى محمد محمد عبد الفتاح ابراهيم22172

3830202920201377.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سلمى هاني عبد الهادي حسنين علي22173

30.52510205.5189177.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سلمى وليد عبد الهادي السيد22174

38.529.5172919.520133.579ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سما سامى ابراهيم عبد العزيز22175

36.52317.522141611378ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سما مصطفى السعيد محمد طايل22176

3828.51527.51616.51257.57ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سميه عادل قطب الصاوي علم22177

3827.51327.5121711879ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سهر جعفر نميري حسن الحسيني ابوزيد22178

39302028.516.52013489ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سهيله السيد عبد العزيز احمد السيد مبارك22179

3728.519.529.51717131.589.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116سيدره احمد زين الخضري22180

372215.524.514.517113.589.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شذا عبد اللـه محسن عبد المعطي احمد22181

37.52412.528.51117.5113.57.55ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شروق سمير صبري يوسف حسن22182

26.5206.512.511466.56.55.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شروق شريف محمد حسني محمد22183

18.522.54130.51358.556ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شروق ياسر محمد محمد حامد22184

3027916313.5857.57ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شهد شريف محمد حسني محمد22185

373019302019.51367.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شهد محمد صابر رفاعى عبده محمد سالم22186

30.523.515.529.517.517116.559.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116.شهد محمد عرابي 22187

34271729.51916126.569.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شهد محمود حسن محمد زغروت22188

27.529.517.5281317115.56.59ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116شهد معوض عبد اللـه احمد22189

31.527.515.527.513.518.5115.575.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116صفا هاني محمد ابو المعاطي22190

33.52916.528.51720124.574.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116عهد محمد محمود السعيد القرمانى22191

322916.52916.515.512373.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116فاتن مصطفى محمد فتحى مصطفى السقعان22192

26.52615281516.5110.575.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116فاطمه عبد السالم محمد السيد عبده القصيري22193

36301829202013384ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116فاطمه محمد محمد نجيب عبد الجواد22194

26.51714.514.551977.583.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116فرح اشرف محمد ابونعمه22195

35.529182818.517.512987ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116فرح الصديق عبد الرازق الصديق عبد الرازق22196

31.529.518301516124710ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116كنزى خالد محمد محمد الشربيني مرعزه22197
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2929153014.517117.589.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116كنوز محمد كمال محمد موسى22198

302716.5261717116.565.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116لقاء عالء الدين يونس عبد اللطيف البلتاجى22199

2619.513.52510.516.594.553.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ليلى مسعد احمد السعيد احمد22200

32.5291729.516.517124.57.55.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116لينا عماد جمال الدين احمد الشاذلي22201

353017.53019.52013289ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مايا خالد احمد السعيد الجيزاوي22202

35301929.512.52012677.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم احمد فتحى احمد عجيله22203

35.5291825.516.519.5124.572.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم اسامه محمود سيد احمد22204

1726.511.522.5316.580.54.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم الشربيني طايع برهام الزكي22205

3628.519.52918.519.5131.55.57.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم محرز محمد حسن عبد الرحمن22206

30.526.519.5211817.5115.57.57ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم محمد عبد الحكيم مصطفى عطيه22207

32.527.52025181912379.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم محمد عيد السعيد عطا22208

3429.51925.519.515127.565.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم مصطفى طه طه حمايل22209

33.527.518.5231719119.54.55ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مريم وليد محمد سعد محمد العشري22210

3730203019.519136.557.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ملك عماد عاطف حسن علي22211

3529.52025.517.519127.54.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ملك محمد خيري عبد العزيز محمد22212

29.529192617.519.51217.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ملك محمد محمد طلعت مصطفى كامل22213

30.5262024.516.519.5117.56.57.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ملك نبيل محمد فهمي محمد حسين22214

35.53020292020134.579ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116منه اللـه السيد احمد الرفاعي احمد22215

32.529.5202619.516.5127.57.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116منه اللـه محمد فتحى محمد مجاهد22216

31.52719.52414.519.5116.57.59ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116منه سامي عبد الفتاح رياض السيد22217

32302029.52020131.589ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مي محمد امام محمد عثمان22218

3215201216.519.595.589ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116مياده مصطفي عبد الحميد عبد اللطيف22219

33.52620231717119.559.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ندى عادل رمضان محمد سيد احمد العطار22220

3126202217.518116.568.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ندى نهاد محمد سعد محمد المليجي22221

2115.52018.51417896.57.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116نهى هاني عبد المالك محمد الفره22222

35.527.52026.51616125.578ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116نور ايمن يحيى كامل22223

36.529.520281819.513279ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116نور مصطفى عبد الهادي المهدي سراج22224

35.5292026.519.520130.559.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116نورا سمير حسن عبد اللـه المرسي22225

35.52819.52620181296.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هاجر احمد ابراهيم محمد عبد الفتاح22226

3429.519.526.51919.5128.55.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هاجر طارق عادل عبد العظيم محمد حماده22227

32.528.5202514.519120.56.57ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هاجر مصطفى طه طه حمايل22228

38.52920292019136.55.56.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هاجر مصطفى عبد الحميد احمد الديب22229

3328.519.52717.519.5125.589ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هدي محمد الساداتي طه مقلد22230

33242020101810778ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هدير مصطفى نصر الشحات شرف22231

332919.528.518.516128.567ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هنا احمد حسن حامد مطاوع22232

352619.527.517.518125.588ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هنا المتولي محمد عثمان جلبى22233

37.53019.528.51820133.578ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هنا شريف محمد علي حسن22234

33.5281927.516.520124.56.57ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116هنا وليد عبد العاطي ابراهيم شلبي22235

3629.51928.519.519132.57.56ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116وفاء احمد بديع ابراهيم عبد المقصود22236

3224201916171117.59.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يارا احمد علي احمد طه ابو ورده22237

35281824.51719.5122.58.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ياسمين حسام الدين عبد العاطي احمد عبد العاطي22238

29301318.51017.5100.55.58.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ياسمين حمدي ابراهبم محمود22239

3120.51824.515.520109.56.510ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ياسمين محمد عبد الفتاح حسن عماره22240

28.525162413.518.51078.58.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116ياسمين ممدوح محمد ابو سريع محمود22241

3029182518.520120.57.58.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يمنى ابراهيم الغريب ابو المعاطي22242

3426.514.524.51615115.57.58.5ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يمنى احمد السيد حرمي احمد المكاوي22243

34.5292024.519.518127.57.58ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يمنى حسام محمد عبد العزيز محمد22244

35.52820261820127.578ادارة طلخا  004عمربن الخطاب ت أ  0116يمنى صابر السعيد عبد المقصود22245
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22.515.51122.5111082.545ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ابانوب فريد فكري عبد الملك شنوده22246

3829202918.519.5134.557ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ابراهيم احمد ابراهيم الدسوقي محمد المال22247

28.5291825.517.518.5118.55.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ابراهيم عبد المجيد محمد السعيد زهران22248

25.52214.51717.51996.55.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ابراهيم محمد محمود سيد احمد22249

31.53018.525.516.516.51225.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد اشرف وحيد جويلي22250

3429172919.519128.579ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد الشحات عبد العزيز محمد رزق22251

36.53017.528.51918131.579ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد ايمن محمد يونس صالح22252

29271928.51920122.569ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد حسام علي علي عبد الحميد22253

27.526.5172917.520117.568.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد حسن الدريني زين عبد الحق22254

27271627.519.51711779ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد حمدي عيد طلبة22255

27.52916291917120.579.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد شاكر محمد الرفاعي22256

33291629192012679.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد طارق رزق محمد علي22257

24.52914.5271814.511368.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد عاصم احمد علي الويشي22258

23.52715.522.51818.5106.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد عصام حامد احمد عبده22259

33.52915.528202012669.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد عمرو سليمان فهمي سليمان22260

3329.514.527.518.52012349.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد محمد احمد عبد العزيز محمود22261

31.529.51228.51518116.52.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد محمد احمد عبد العزيز خطاب22262

30.5281228.515.517114.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد محمد عبد العاطي خليفة ابوزيد22263

37.5292028.519.514134.567.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد هشام احمد محمد ابو السعود22264

3227.51727.51919.512369ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد وائل احمد حمدي السيد الجيار22265

192514.529.517.519105.569ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117احمد ياسر مصطفى السيد22266

322916.529.5182012569ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ادهم عصام محمد الرفاعي22267

29.52816261720116.568ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ادهم عماد منير محمود ابراهيم22268

18.518.59.525101481.546ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ادهم محمد رياض عبد الحمبد عبد المقصود22269

31.525.5182817.516.5120.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117اشرف ايمن احمد السيد احمد22270

31.52718301815.5124.547ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117اكرم السعيد احمد حمودة الشربيني22271

292618301919.512249.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117اكرم محمد على المتولى السيد22272

27.53018.53019.516.5125.549.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117السيد محمد السيد محسب فرج22273

22.52519301812114.549.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117امير اسامه جوده اسماعيل جوده22274

35282024.52017127.5104ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117امير محمد عبد الفتاح النبوي احمد22275

322517.52919.52012349.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117اياد حسام احمد عبد الوهاب عبد اللطيف22276

3128183015.516122.579.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117اياد محمد بهيج احمد شتا22277

29.52919.53018.515.5126.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117باسل وليد السيد راضي الدريني احمد22278

272415.52815.517.511059ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117باسم عيد حبشي علي السيد22279

24.52318.529.51812.5113.548ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117بدر محمد السيد طه الدمرداش22280

24229.52310.514.58943.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117بهاء الجندى نجاح سيد احمد22281

31.524.514.529.518.516.5118.556ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117حسام احمد مصطفى محمد السيد22282

3830203018.519136.549ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117حسن خليل حسن الزيني22283

31.52817.530161812349ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117حسن سامي حسن النجار22284

33.53019.529.518.51913148.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117خالد سعد العراقي سعد حسانين22285

2524.51628.5141910867ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117رامز محمد عزت عبد المنعم22286

302716.528.5191512168.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117رامي اشرف محمد بدوى سراج الدين22287

31.52617.530201712549.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117رحيم ماجد محمد عبد القادر العدوي22288

3123.51729.5171711869ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد احمد محمد مهران22289

26241829.517.51511568.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد عبد العال ابو الحمد حجاجي حسين22290

2927.5192815.52011969.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد عطا سعيد السيد فتاح22291

36.52820302019134.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد محروس عبد المعطي السباعي شحاته22292

30.52718.529171412239.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد محمد اسماعيل الغريب عطية اللـه22293
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31.52619.530162012349.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد محمد عبد القادر محمد درويش22294

33.526203014.51812449.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد وائل محمد رفعت الباز الطنطاوي22295

2220192516.520102.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد وليد سند طه محمد البهوني22296

36291930192013349.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117زياد وليد فتحي صالح محمود22297

33271829.519.51312748ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117سمير مرسي مصطفى محمد شلبي22298

30.52920301915128.549.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117سيف الدين احمد سيف الدين سليمان22299

31231930141911749ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117سيف الدين احمد محمود صالح عبد اللـه عبد الرحيم22300

35.5281729.51816.512858ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117صالح الدين خالد المغاورى محمد العفيفى22301

34.53018.529.519.51913279.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117طارق ياسر عبد الهادي السيد مهران22302

000000000ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن السيد عبد الهادي حسن المرسي22303

2927.5132712.51610977ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن محمد الشحات ابراهيم  محمد ليله22304

25.53016.53015.517117.576.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن وائل احمد محمد على22305

16251427.5141996.576ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد اللـه حمدي رزق ابراهيم البشالوي22306

33.527.51629.516.51812377.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد اللـه ناصر خليفه محمد على22307

27281428.51518112.558.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن الدسوقي عبد الشافي عبد العزيز22308

3128.51829.518.520125.559.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن سامح ابراهيم طرطير22309

30.528.518.529.519.519126.578ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن شريف محمد الغالي الحناوي22310

29271825.516.5201163.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن عماد عبد العاطي ابراهيم العواد22311

30281723.51720115.55.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن محمد السيد علي22312

36.528.518.525.518.520127.57.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد الرحمن مصطفى يوسف الشرقاوي22313

3628.520282020132.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عبد اللـه فتحي فتحي محمود عبد الرازق22314

37.529.519.5292019135.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عصام عرفه عبد الرازق عبد الرازق22315

282416.522.51818.510956ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117علي احمد علي محمود ابوعبده22316

352718.5282019.5128.557ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمار احمد محمود محمود محمود التوابتي22317

35.527.519.528.517.519128.55.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمار السيد محمود رمضان الجزار22318

29.5271624.516.515113.56.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمار طلعت عبد الحليم السيد22319

3328.51925.514201207.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمار محمد رجب ابراهيم محمد22320

383019.5292020136.589.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر احمد صالح محمد خليفة22321

3529.52027.519.518131.569ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر احمد محمود حسن محمد22322

3729.52028.519.520134.55.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر اسالم عبد اللـه بن سالم علي الرفاعي22323

36291928.519.52013258.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر اشرف عبد الخالق محمود ابراهيم22324

35.528.5202919201325.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر اكرم عبد الحميد محمد حبيب22325

3529202719.520130.57.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر حاتم امين محمد عباده22326

2212.5131515.517.57878.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد22327

34.52919.53020201337.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر محمد ابراهيم مكاوي احمد22328

3226.517261919120.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر محمد عبد الحليم نصر علي22329

32.529.517.522.51917.512178ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر محمود محمد احمد محمد فتوح22330

383019.5282019135.577.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر هاني محمد الحسيني عقل22331

343015.5281819125.578ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمر يسري عوض جاد شتا22332

36.53018281820130.578ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117عمرو خالد محمد شوقى عبده عبد اللطيف22333

36.52817.528.518.517.512979ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117فارس بالل محمد عبد القادر علي حسن22334

32.529.517.52817.519.512578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117فارس طالل ممدوح عبد الرحمن22335

242518.519.51614.510378.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117فارس محمود محمد السروجي22336

38.5302028.519.520136.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117فارس نجاح المغازي حماد الطنطاوى22337

2826162214.517106.56.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117فارس هيثم ابراهيم خضر السيد22338

37.53017.527.516.514.512979.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117فايز محمد عبد اللـه علي مصطفى خليل22339

37302029.51919.5135.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم ابراهيم سمير عبد العليم جعيبه22340

30.5301727.518.513.5123.57.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم احمد فؤاد حسن علوان حيدر عثمان22341
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38301928.519.5171357.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم اشرف عطيه محمد محمد رمضان22342

363018.52818.5201317.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم اشرف محمد ابو االسعاد محمد السيد22343

35301828.519.5201317.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم اشرف محمد عبد الشافي خطاب22344

35.5301929.520201347.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم عبد الحميد جمال محمد عبد الغني22345

34.53018.527.51919.5129.579ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم عبد العزيز محمد شكري محمود رمانه22346

363019.5282017.5133.579ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم عالء الدين يونس عبد اللطيف البلتاجي22347

343019281817.512978.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم هشام السيد السيد غيث22348

33301827.517.519.512678ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117كريم وليد مصطفى علي محمد22349

3830203019.520137.57.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مؤمن محمد فتحي عبد الحميد ابراهيم22350

34.52817.52918.519127.5410ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مازن محمد احمد عبد الدايم احمد صالح22351

34.528.5202917.517129.5310ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مازن محمد محمد السعيد مصطفى22352

35.529182917.5191293.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مالك اشرف محمد رفعت الباز22353

352818.52715.51912438.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مجدي محمود محمد محمود محمد الدسوقي22354

34.528.51929.518.5201303.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد ابراهيم سالمه رزق السيد22355

35281928.51619.5126.53.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد ابراهيم محمد الشربيني الغريب22356

33291929.518.519.512998ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد احمد عثمان محمد عثمان22357

36.5302029.518201343.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد احمد فهمى محمد22358

3729.5203019.520136410ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد احمد يوسف بكر حبيب22359

30291929.510.517.51183.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد امين فتحي عباس محمد22360

3527.51929.5151912639.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد ايهاب مصطفى عوض محمد22361

39.530193019.5201383.59.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد حامد محمد عبد العزيز حواس22362

25.527.518.518.5616.5964.53.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد حسن الحبشي طه محمود22363

34.529.5192813.519124.5510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد حسن محمد عبد السالم عمر22364

36.52719281719.5127.56.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد رزق محمد رزق مشالي22365

36.52920282020133.569.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد رضا صابر عبد الغني محمد22366

37.5292029.517201334.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد رضا عبد الحميد عبد العال22367

35.5301929.51919.513349.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد سعد عبد اللطيف المعداوي محمد22368

33.52717.528.513.517.512058.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد سند منصور الششتاوي22369

36.5291929.51619.5130310ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد شادي سعد عبد الحافظ البنداري22370

231615.528.518.518101.553.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد صبري عبد اللـه الغريب الشرقاوي22371

28211927.518.5171145.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد عبد الغنى عبد العزيز على22372

281916.528.5181811056ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد عبد الرازق بدير عوض حشيش22373

27.525.512.5271518.5107.554.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد عصام المتولي محمد المتولي22374

28.527.514.525.51218.510843ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد فيصل مجاهد داخل22375

38302029.519.5191373.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد نبيل متولي ابراهيم العواد22376

3227.520301819127.546ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد هشام احمد محمد ابو السعود22377

يد السعيد عبد الحميد دايره22378 333019.529.51919.51313.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمد وال

30.53018.528.518.5201263.57.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمود ايهاب محمود احمد جاد22379

30211727171811267ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117محمود مجدي صبري محمد عبد الرازق22380

28301928192012464.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مصطفى احمد مصطفى شحاته اسماعيل22381

34.529.5202817.520129.548ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مصطفى سالمة مصطفى عبد النبي ابوليلة22382

2923.518291620115.566.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مصطفى عاطف دسوقي علي عبدربه22383

3129.52028.518.519127.53.58.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مصطفى عبد العال مصطفى محمد ابو االسعاد22384

2725.517.528.51718115.55.56ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117مهند حسن الحبشي طه محمود22385

34.5281828.516.519125.565ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117نور السيد عبد العزيز السيد احمد كفافي22386

27.5301529.516.519.5118.578.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117وديع محمد السيد موسى حسن22387

3130162817.519.5122.54.56.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ياسر محمود محمد فوزي المكاوي22388

31.52915.527.51619.5119.556.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117ياسين محمد محمود ابو الفتوح احمدالعزيري22389
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292919.527.514.517.5119.53.58ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف احمد عبد الوهاب محمد الغندور22390

2729202813.519.5117.549.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف اكرم حامد محمد احمد22391

34.529.5202817201293.59ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف السيد السعيد عبد الحميد دايره22392

27.526.520251319.511237.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف السيد عمر السيد عبده22393

22.5271927.51818.51144.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف السيد محمود المتولي22394

34292029.51919131.55.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف ايهاب عبد الحق مصطفى عبد الفتاح22395

32.5302029.5191913149.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف خالد السيد السيد النجار22396

33.53020301919132.5710ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف شريف صالح محمد صالح حموده22397

3430172917.519127.559ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف شريف عبد الغني علي عبد الغني فايد22398

32.52819.52917.520126.53.510ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف طارق الدسوقي محمود الدسوقي22399

21301928.51914.5117.568.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف عبد الحليم عبد المنعم محمد مصطفى22400

1117.516226.5147337ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف عبد العزيز محمود عبد المطلب شرف22401

20.52217.523.5141897.538ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف عصام سليمان عبد السالم22402

34.5291928.51820129310ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف محمد ابراهيم عبد العزيز محمد22403

3329.519.53017.518129.5310ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف محمد جابر جبر علي22404

3228.52029.517.520127.5310ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف محمد سلطان عبد العزيز محمد22405

22281825151910837.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف محمد عباس حامد عبد اللطيف22406

35.53020291919133.5410ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف محمد عبد الحليم عبد المجيد زهران22407

27.525.51928.513.51611439.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف محمد محمود صالح محمد22408

25.519.518.524.5121510056.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف محمود السيد محمود عبد الحميد يوسف22409

322916.527.51717.512257.5ادارة طلخا  004طلخا ع بنين الجديدة بالمجمع  0117يوسف هيثم عبد اللطيف عبد المجيد العيوطي22410

35.529183016.519129410ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ابراهيم احمد عبد الحى عبد الجواد على22411

34.52615301520120.5410ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ابراهيم مجدى ابراهيم محمد حجاز22412

35.52814.529.51418121.558.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118احمد ابراهيم السيد عبد العزيز العيسوى22413

33.520162616.520112710ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118احمد ابراهيم محمود صبرى محمود22414

29.523.515.529.5141811239.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118احمد ابو بكر محمد فايد22415

28.5211518.514189759ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118احمد جمال ابراهيم رزق عبد الرازق22416

37.529.519.5302019136.559.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118احمد سالمه عطيه ابراهيمعبد المجيد22417

35.525.516.5301819125.5410ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118احمد محمد مصطفى عثمان حسن22418

3222.512.524.513.517105310ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118احمد هانى عطيه عبد العاطى السعيد22419

28.519.515.51713.51794710ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118اسالم احمد احمد ابراهيم عبد الرحمن22420

35.52117.524.518.520117610ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118اسالم سعيد سرور عيد السيد محمد22421

3829.5203018.520136510ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118اياد محمد حسن الحناوى22422

3221.512.525102010149.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118جابر محمد محمود حسن محمد22423

36.530183018.520133410ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118حسن احمد محمد محمد محمد22424

382616291719126310ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118حسن محمد شعبان ابراهيم شعبان22425

3325.51526.51716.511748ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118خالد محمود عبد الفتاح احمد ابو الفتوح22426

31.5291927.5202012749.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118زياد احمد محمد احمد محمد22427

35271829.51917128.569.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118عبد الحميد هشام عبد الحميد زكى حسن22428

31.5231727.51818.511759.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118عبد الرحمن احمد عبد الرؤف على السيد22429

3627192819.520129.549.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118عبد الرحمن حسن محمد حسن عبد العزيز22430

262816.5211419.5105.549.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118عبد الرحمن هيثم السيد عبد الرحمن صادق22431

202412189138359ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118عمرو بكر الحسينى السعيد الزينى22432

30.528.518.525.5191512238.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118عمرو خالد عبد الرؤف عبد العزيز22433

21.5251521.512.515.595.549ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118عمرو خالد عبد العزيز ابراهيم ابراهيم22434

31301828191612649.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118كريم عالء جاد محمد السيد22435

342918282019.512949.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118محمد تامر محمد عبد الحميد احمد الحسانين22436

312318.527.518.519.5118.549.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118محمد سعد صبرى محمد المغازى22437
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27.52613.520413.59149.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118محمد طارق محمد ابو الفتوح محمد على22438

2023142410149137.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118محمد عوض الحسينى المرسى عوض22439

29.5281722.514.512.5111.559ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118محمد محمود حسين يوسف22440

31.52317.526.516.516.511538ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مصطفى خالد ابراهيم محمد الجيار22441

31.5271726.516.517.5118.569.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى22442

25.512.511.513.57.512.570.547ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مصطفى وليد جوده عتمان سليمان22443

28.5251625.516.519111.539ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مهاب جمال محمد عوض سيد االهل22444

23.529152015.51710338ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118يامن اشرف صالح عبد العزيز محمد الشربينى22445

36281826.51920127.538.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118يوسف شريف حسين فهمى الخولى22446

32.5281423.51118.510948.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118يوسف طارق موسى حسن القاضى22447

3829.519.530202013749.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118يوسف محمد على على فايد22448

31.518.517.5221315.5102.548.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118اسراء محمود بدوى ابراهيم بدوى22449

37302027.51918133.549ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118اسماء فتحى عبد المقصود عباس عبد المنعم22450

3227.515.52710.519112.559ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118االء حسين عبد المنعم على اسماعيل22451

37.5282029.51819.5133510ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118الشيماء مسعد سعيد محمد سعيد22452

342714.5291717.5121.5510ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118امانى مصطفى سمير مصطفى محمد الشيخ22453

3428172714.518.5120.5510ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ايه احمد حسن عبد المقصود يوسف22454

25231218.5101988.568ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ايه فتحى حمدى احمد ابراهيم البارودى22455

363019.5292017134.559.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ايه فرج الدسوقى عطا محمد22456

32.52717.5271619.512068ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118بسنت محمد نجيب راغب كشك22457

383020302020138610ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118تسنيم احمد ابراهيم السيد متولى22458

35.529.519.5292020133.5610ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118تسنيم خالد عبد الحكيم ابراهيم المرسى22459

35.520825.5142010368ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118حنين احمد سعيد حلمى خليل22460

352518.52715.519.512159.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118حنين حسام الدين عبد الـله حامد على22461

34.52916.527.51616.5123.569.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118خلود رضا اسماعيل السيد اسماعيل22462

1818.51423715.580.569.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118رحمه احمد السعيد البيومى محمد22463

34251928.514.52012169.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118رحمه سعد عيد ابراهيم ابراهيم22464

2720.57235.5208359ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118رحمه محمد عبد الحميد عبد الرازق عبد الحميد كسبه22465

35.53019.529.517.52013259.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118رحمه مسعد عبد الـله عبد الصمد الحسينى22466

36.52818.529.52017.5132.5610ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118رنا احمد عبد السالم هالل عبد الواحد22467

نا محمد على احمد المهدى22468 32.525.51626.514.5171155.59.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118روي

26.521.5112614.51899.559.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ريناد محمد فهمى ابراهيم عبد الـله22469

322512.5271518.5111.559.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118سحر اسامه السيد محمد امبابى22470

3524.519.527.519.519.512659.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118سلمى محمد محمود احمد حسن22471

296172113.515.586.553ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118سما اشرف عبد الحميد على عاقول22472

3119.518.52517.518111.568.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118سهير ياسر فرج الـله السيد على22473

3314.518.522.51817.5106.57.58.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118سهيله رزق السيد رزق حايس22474

3113.518.52116.518100.558ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118شيماء ابراهيم عبد الحميد عبد الرحيم قشطه22475

30.521.518.5241519.5109.558ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ضحى عطا الـله اسماعيل السيد22476

32261925.516.519.511978ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118فاطمه احمد عطيه محمد عبد العال22477

36.530202918.51913477ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مريم احمد حسن السيد حسن22478

342819.522.5181812257.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مريم احمد محمد عبد الـله درويش22479

353019.525.52018.513068.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مريم محمد احمد المنذر المحمدى محمد السيد22480

372918.527.52019.513299.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118مريم ممدوح برهام محمد العربى22481

27.5101817.51416.58768ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118ملك انور عيد عبد الغنى خضر22482

362718.5271817126.587ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118منه محمد احمد محمد الحسينى22483

29.51318.515.516.515.59386ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118هاجر عابد محمدى محمد سويلم22484

35.52619.525.51920125.587.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118هدى رشاد محمد وجيه هويدى22485
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362819.528.518.518.5130.589.5ادارة طلخا  004السماد ت أ  0118هدى سعيد سرور عبد السيد محمد22486

144821.511.5125954.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابراهيم ابراهيم مصطفى عبد الغني غنيم22487

82.55.518.541138.546ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابراهيم احمد منصور احمد ابراهيم22488

224122.5022.546ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابراهيم الصديق الصديق محمود محمد خضر22489

362517.528.517.517.5124.577ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابراهيم حازم عبد الشافي عبد العزيز22490

271317237.514.587.567ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابراهيم سالمة عبد المنعم رزق حايس22491

281215.5207.513.58375.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابراهيم محمد ابراهيم البهى اسماعيل22492

23.511.510.518.51214.57679ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابراهيم محمود السيد عبد الهادى محمد22493

3723.51827.519.513125.579ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ابوبكر رزق محمد المتولى عوض22494

18.5127.5215.51064.556ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد ايمن ابراهيم الضاهر22495

36.52217241517114.565ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد ثروت عبد العزيز حسن العزيري22496

10.541213.56.51446.566.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد حسن الحنفي محمد خليفه22497

6271338.53145.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد حسن محمد السيد اسماعيل22498

197.57187.5155945.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد خالد عبد الفتاح عبد الشكور ابراهيم22499

23.551022.510.51471.566ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد سامح عبد البديع عبد العظيم22500

22612239.51772.556.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد سمير صبرى محمود محمد22501

21.57.51019.512.514.57158ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد عبد الغنى فوزى عبد الغنى ابراهيم22502

12.5491588.548.54.57ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد عطيه عبد العزيز عبد الهادى محمد22503

2287.5181314.568.53.57ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد محمد الغريب حسن22504

14.55813.57.58.548.543ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد محمد عبد الغفار عبد الغنى عبد الغفار22505

382918.5282020133.577ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد محمد عبد المنعم احمد محمد22506

232612.5261615.5103.54.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد محمد عبد الرازق عبد الرازق شريف22507

3829.518.528.519.5191344.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد محمود عبد الفتاح على الدين احمد22508

16211017.5101874.53.57ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد مسعد سميط عبد الحميد22509

172513.516.510.51482.53.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد مسعد صبرى شطا المنجى22510

22.5271818.513.515.599.53.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120احمد مصطفى محمد الزكي خضر22511

فى السيد على الشافعى22512 332718.5271819.5123.569.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ادم سعد االل

22.52817.5231319.51045.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ادهم ابراهيم عثمان احمد احمد22513

35.52818.527182012748ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ادهم صالح سمير توفيق احمد22514

6.516.5785.51143.53.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ادهم علي محمد علي دسوقي22515

30.5291822.5171811747.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ادهم محمد عبد الواحد عبد الرازق على الدين22516

10.520.51216912682.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اسامه اسماعيل حسن الباز حجاز22517

4184.513.5913492.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اسالم صبحي عبد الجابر محمد الشربيني22518

1116.511.5177.51163.53.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اسالم عادل على بكر ابراهيم22519

7.51571951553.548ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اسالم محمد السيد احمد عوض اللـه22520

16.5251717.515.515.591.54.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اسالم محمد طاهر حسن على22521

1124.516.517.513.515.5836.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اسالم محمد محي الدين عبد اللـه احمد22522

13.520.5121510137146.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اسماعيل حمدي اسماعيل البهى اسماعيل22523

320.51215.514.513.565.52.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اشرف صبحي محمد الحماقي السيد22524

13.527111412.515783.56ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اشرف ناصر محمد رمضان ابو النجا22525

392819.529.5202013677.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120اكرم سليمان عبد الهادي عبد المقصود محمد22526

3.517.51022.531556.54.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120السيد طارق صديق الشحات محمد22527

2726.516248.51910268ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120السيد عبد الشكور سعد السيد السعيد22528

27271526.57.518.51036.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120السيد عبد القادر السيد محمد عوض22529

18251627.5918.595.569.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120السيد منصور السيد منصور رزق22530

30.527.51827.51616119.55.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120امجد اسماعيل فتيح محمد اسماعيل22531

34.52816.52915.519123.579ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ايمن علي علي مصطفى خليل22532

332818.527.515.519.5122.569ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120ايهاب ايمن رزق امين محمد22533
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17241324.5914.587.569ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120بالل محمد حمائي علي السيد22534

37.52920302016.5136.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120حازم يوسف السيد يوسف عبد العال22535

ازي عبد الرازق22536 418.51117.52.51353.56.57ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120حسن صبحي محمد االزم

37.52819.53020201357.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120حسن محمد حسن عبد الرازق اسماعيل22537

282815.5268.51710678.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120حسن محمد عبد السالم حسن شومان22538

5.51310.5234.515.556.55.55.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120حمدي محمد حمدي حسن عبد الرحمن22539

152214.5267.515856.56ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120خالد جمال يحيى ابراهيم عقل الجمال22540

292618289.516.5110.56.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120خالد علي عبد العاطي علي محمد22541

820.512.526.5415.571.56.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120خالد ناصر عبد المحسن الشحات محمد22542

8191022.54.510646.55.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120خالد نصر مصطفى البغدادي محمد22543

25.522.516265.516.595.576.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120رزق جمعه رزق محمد فضل22544

6.521.56171.51052.553.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120رمزى احمد رمزى محمد محمد22545

518.52111.59386.55ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120زياد تامر حسنى احمد زغاري22546

2722.514.524.51314101.56.56ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120زياد وائل عبد العزيز ابراهيم احمد22547

12101123.51113.567.55.55.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120سامح خطاب حسنين عوض حسنين22548

342416.526.515.518116.558ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120سامي محمد سامي محمد الدسوقى22549

28251726.51220108.55.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120سعد صابر عنتر صابر سعد22550

10.5159.57.59.513524.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120سمير محمد السيد محمد البربري22551

3026.514.529.518.51611975.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120شريف سعد السيد المغازى عبد الرازق22552

21.516.51423.510.516.58656ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120صالح محمد صالح الدين ابراهيم محمد22553

11179.5195.514626.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120طارق السعيد فتحى حموده حسن22554

10114.519.5411496.55.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120طارق رضا حسن محمد حسن22555

1417.59237.513715.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عادل ابراهيم عبد العاطي محمد زهران22556

6.5184.517.52.512.5494.56ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عاطف ممدوح عبد النبي محمد عفيفى22557

1519.511.526.56.511.5796.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الحق ناصر عبد الهادي ابراهيم22558

23.5231526.57.513.595.56.56ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن ايمن حمدي عطية22559

23.51310.5198207455ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن جمال حسن حسن احمد22560

21.5211522.56.51586.578ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن عيد شاكر ابراهيم22561

23.527.514268159977.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن محمد محمد حسن ابوطالب22562

1424.513.5218.51581.56.55.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد اللـه حسن محمد البغدادي حسن22563

11121218.551258.56.54.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد المحسن حامد عبد المحسن محمد البسطويسى22564

33.5291829.518.520128.567ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن ابراهيم عبد المنعم احمد المتولي22565

7.515.5516.551249.558.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن احمد عبد الغني محمد البغدادي22566

3027.5202415.52011768.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن السيد محمد السيد اسماعيل22567

29.525182310.514.510656.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن حازم عبد اللـه عبد العال عبد هللا22568

3028.516191220105.566.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن محمد عوض عبد الجواد المتولي22569

1723.510.510.56.518.56856.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد الرحمن مسعد صبرى شطا المنجى22570

2723.5192612.51810868ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عبد اللـه محفوظ محمد عبد الواحد عبده22571

17.5221728.513199869ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عصام احمد عبد الحميد طاهر حسن22572

11.51891271957.557ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عالء فرج محمد الحسنين الشربينى رزق22573

2628.518.52511.518109.557.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120على ابراهيم على ابراهيم غيت22574

2923.518.523817.51025.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120علي احمد عبد الرازق احمد العكيلى22575

1822.514.517518.57748ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عمار عطيه عطيه السيد محمد البربرى22576

10.525.516.57.5019605.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عمار ياسر السيد احمد رمضان22577

342919.5281819.5128.577.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عمر اشرف رزق عطيه محمد22578

2827.516.517.516.519.510657ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عمر على على محمد هيكل22579

2423.519.5191118.59748.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عمر ممدوح يوسف ابراهيم اسماعيل22580

30.53019.527.51419121.569.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عمرو جمعه يسن ابوزيد محمد22581
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38.5292029.519.518136.558ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عمرو عمر عبد الرازق عبد الجواد الزينى22582

323019.5291820128.578.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120عوض عماد الدين علي عبد العال22583

22271926.51119105.578.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120فارس شبل فتحي عبد التواب22584

619.5142151865.566ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120فارس عبد الحميد محمد عبد الحميد حسن22585

6.517118.51.51644.55.57ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120فارس محمد عبد المحسن محمد22586

6.520922.5715.56557ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120فتحي رزق فتحي رزق عبد الحميد22587

2429.51724.515.520110.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120فكري عبد العظيم فكري عبد العظيم محمد22588

1720.515.525720855.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120كريم حسن فرج حسن ابراهيم22589

11.5221521.59.51779.556.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120كريم محمد محمد على محمد اسماعيل22590

12.529.51523.5121992.58.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120مؤمن عادل احمد البيلى احمد22591

141512221012737.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120مجدي هاني عبد السميع محمد22592

19.527131913.520927.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد احمد احمد ابراهيم محمد22593

32301625.517.5201217.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد احمد رزق محمد الحسيني22594

32281828.518.5201257.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد احمد عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم22595

22.5291321.513.519.599.578.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد اسعد محمد السيد احمد22596

13.5231522.58178287ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد السيد رزق رزق على22597

23.52715.523.51616105.57.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد السيد سرور المرسى ابراهيم22598

14211322.510.512817.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد السيد صالح على محمد االلفى22599

19.5231423.513.51793.57.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد ايمن ابراهيم الضاهر22600

3329.51825.514.520120.57.510ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد ايمن عبد المحسن محمد اسماعيل22601

26.527.516.526.514.518111.5510ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد ايمن محمد عبد الرازق ابراهيم22602

20241620.5121892.559ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد حجاج احمد زيدان على22603

18.52418241616.5100.57.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد حسن السيد ابراهيم احمد22604

333018.52717.5201267.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد حسن عبد الفتاح محمد الدريني22605

16.528.516.521.513.51896.54.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد رجب محمد ابراهيم العشماوي22606

7.519.511185.515.561.559ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد رضا سالمة الحماقى السيد22607

373020271919.513358.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد رمضان محمود العوضى برهام22608

17.522.511.5155.5147258ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد سامي احمد مصطفى احمد22609

292516.522.5519.5984.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد سامي محمد السيد محمد22610

35.5291928.518.519130.54.510ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد سعد احمد عبد العزيز نور22611

15.5129.513675658ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد سمير ابراهيم محمد سيداحمد22612

2524.5162512.51610358.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد سمير سعيد ماكن خليل22613

37.529.5202919.520135.55.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد طارق سعد الدين ابو زيد صالح22614

518.58.512216.5464.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد عبد النبى عبد الفتاح عبد النبى عبد الرحمن22615

38.52920292019.5136.5610ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد عبد الوهاب عبد الوهاب عبد المنطلب على22616

37.529.5192619.518.5131.558.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد عبد الهادى عبد اللـه عبد المنعم الباز22617

2.51612145.517.55058ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد عرفات عبد العاطى عرفات غيث22618

18.51913.51910.517.580.54.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد عطا اللـه علي عبد الهادي شعيب22619

35.527.52026.51919128.54.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد علي علي مصطفى خليل22620

33.53020251618124.559.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد فوزى محمود عبد الحى محمد22621

383018.529.51919.513559.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد مجدى حسن محمد الموافي22622

1919.511.520.592079.55.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد محمد عبد اللـه عبد العظيم خاطر22623

ازي عبد الرازق22624 17.52515.525.511.518954.510ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد نجاح عبد اللـه االزم

2318.51315.58.518.578.54.510ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد نور سعيد عبد السيد محمد22625

33.53018.52217.519.5121.55.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمد وليد حسن ابو اليزيد22626

13.5151320.510.51972.54.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمود ابراهيم احمد السيد احمد22627

34.52820301819130.559ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمود جمعه يسن ابو زيد محمد22628

20.51913.5237.519.583.559ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمود عبد البديع محمد اسماعيل عبد الباقي22629
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171910.519717.572.55.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120محمود علي عبد اللـه عبد المجيد محمد22630

212413.5227.519.5884.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120مروان اسامه محمد عبد العزيز محمد مجاهد22631

24.52212.5258209259.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120مصطفى محمد مسعد محمد على22632

ازي عبد الرازق22633 20.52013.521.5718.582.54.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120مهند نجاح عيد االزم

151711216.51770.54.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120نادر عبد السالم صبري محمد الدرينى22634

6118.51561546.549ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120نادر محمد حسين محمود ابراهيم22635

8.5159.517714573.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120نور شريف السيد منصور رزق22636

27.5211226.59.519.596.54.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120هادى محمد عبد السالم محمد22637

202311.523819.585.54.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120هانى احمد سميط عبد الحميد سميط22638

23.52411218.519.58859ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120هاني رزق رزق عبد الخالق رزق22639

000000000ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120هشام اسامه احمد محمد عبد الوهاب22640

35.5302029.520191354.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120وليد حميدو حسين محمود ابراهيم22641

14101122.581665.56.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120وليد صالح حلمي فتح على22642

1611162310187648ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف ابراهيم جمال ابراهيم ابو شريحه22643

34.5302029.517.519.5131.54.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف ابراهيم عبد الفتاح محمد الدرينى22644

16121723.5132081.54.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف بالل السيد ابو العينين المتولى22645

9131113.57.516.55449ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف رمضان السيد حسن حليمة22646

في المتولى22647 33251829.51419.5119.54.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف سامي عبد الرازق االل

26.524.5152417201074.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف محمد ابراهيم المرسى ابراهيم22648

38.529202716.52013149.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف محمد عبد العاطي محمد غيث22649

26.524.51925.5920104.54.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف محمود على ابراهيم غيث22650

37292029201713569.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ع بنين  0120يوسف محمود عنتر محمد محمد22651

1522.515.523.511.518884.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ابراهيم ابو الفتوح السيد محمد العشماوى22652

3327182816.517122.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ابراهيم اسامه عبد المجيد ابراهيم22653

21.524.518286.51798.54.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121احمد اشرف عطيه احمد محمد22654

34.52818291717126.57.510ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121احمد السيد فتحى رزق22655

281815.52581694.54.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121احمد رزق عبد السميع السعيد محمد22656

3225.517.528.51319116.559.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121احمد محمد المرسى عبد الحميد المرسى22657

16.513.512.52251869.57.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121احمد محمد رزق حامد السيد22658

22.512.515.524.5715.58275ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121احمد مسعد عبد الفتاح عبد الباسط ابراهيم22659

2614.51726.5814.5927.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ادهم سعد ابراهيم محمد عبد الوهاب22660

31.521.518.523.512.517107.556ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121اسالم محمد عبد البديع عبد العظيم محمد22661

201715.523.5616.58257.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121السعيد رزق سعد رزق عبد المطلب22662

34.5272027.51816.512759ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121السيد سعد السيد ابو االسعاد22663

2718.51825.517.516106.558ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121السيد عمر احمد السيد محمد سيد االهل22664

22.5201924.512.516.598.558.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ايهاب حسن محمود الباز22665

36.52517.52918.515.5126.569ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121حامد محمد محمد على عبد العال22666

3726.518.528.51818128.54.510ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121خالد ابراهيم محمد محمد رزق22667

3323.514.525.513.51811059ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121رشدى السيد حسن محمد الموافى22668

16.512.515.516.51014716.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121رضا صبرى سعد محمد صالح الفرماوى22669

3025.516231418.5108.578ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121رفعت ابراهيم رفعت ابراهيم عبد الهادى22670

3322.51725.51119.51097.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121زياد حسن محمد حسن الباز22671

30.52317.5251217.51086.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121زياد رضا فتحى رزق السيد22672

31.52616.528.51617.5118.57.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121سعد رضا عبد العزيز السيد حسن22673

30.52418.52715.518.5115.57.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121شريف اشرف محمود المغازى عبد الرازق22674

291716.515.510.518.588.54.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121صبرى السيد صبرى محمد على22675

20.520.5152510.51691.58.57ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عادل صبحى محمد محمد عمر22676

18.51214.514.59.5116978.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عبد الرحمن رضا حامد المرسى22677
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ش الزينى22678 25.515162311.514.591710ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عبد الرحمن على عبد اللـه دروي

2919.5152215.5181017.510ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عبد اللـه صبرى احمد البندارى عبد العزيز22679

18.515.515.513.5716706.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عزت رفعت عمر رزق على22680

10.5614.512713503.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عصام حسن عبد العزيز حسن22681

318.51719131988.5610ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عمار هانى عيد سعد رزق22682

157.510.5147105448ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121عمرو محمد عبد الرازق عبد الحى22683

16.59.512.513.56.51258.546.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121فارس سعد ابراهيم احمد22684

21.5151517131381.56.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121فارس عمر عزت عمر رزق22685

29201621152010178ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121فارس هانى محمد عبد اللـه مصطفى22686

1212.51011.57.519.553.536ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121كريم رضا محمد حسن ابراهيم22687

10810.5981545.55.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121كريم محمد اسماعيل السيد22688

1912.511138.517.5647.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121كريم وليد عبد القادر الدسوقى محمد22689

17241724.5161998.589.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد احمد ابراهيم رزق على سالم22690

2223.515.527.515.52010488.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد احمد عبد العزيز ابراهيم احمد22691

25.527.516.5291719.5115.58.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد احمد عبده جمعه مرسى22692

25.5181624.513209788.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد السيد على عبد الغنى22693

22.5231624.514.514100.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد رضا عبد اللطيف المغازى عبد الرازق22694

10.517.51623.51414.581.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد سعد رزق حامد السيد22695

5.51510.5218.51560.55.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد عبد اللـه محمد محمد احمد22696

129.562012.556076ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد كمال زكريا عبد النبى عبد الحميد22697

18.510.51423.515.515828.57ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمد مصطفى عبد القادر الدسوقى محمد22698

17.513.51523.5151684.588ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمود شعبان عبد القادر الدسوقى محمد22699

26.52115.526.51719.5106.58.58.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121محمود محمد السيد جمعه عبد الواحد22700

32.52615.529.51718.5120.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ممدوح السعيد ممدوح سعيد محمد22701

418.5818.511.510.560.586ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121يوسف اسالم رزق اسالم عبد العزبز22702

212315.52618.510.510488ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121يوسف سامى عبد الفتاح فتح على22703

7.515516.588.55286ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121يوسف محمد على محمد على حسن22704

34301826.517.519.512689ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121اسراء اشرف المرسى عبد الحميد المرسى22705

18.5274.5235.52078.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121االء رضا عبد العزيز فرحات شريف22706

21.52711.520816.58888ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121االء سمير صبرى عبد العزيز شحاته22707

16239.510.56.51865.589.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121امانى طارق فتوح احمد حسين22708

23183.512.52.516.559.579ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ايمان ايمن نعيم على محمد طه22709

342416.521.514.520110.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ايه رمضان جمال على شعيب22710

31.5221314111791.587.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ايه وائل المرسى عبد الحميد المرسى22711

32.526.515.527.5171511988.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121بشرى رضا محمود صبرى محمود22712

2120.51123151590.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121تيسير عبد المنعم عبد السالم البندارى اسماعيل22713

25229.516.57208089ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121جهاد رضا عوض عبده عوض22714

2727.516191520104.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121حنين صالح الدين احمد محمد حسن22715

30.52917.527.519.51512488.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121حنين مجدى عبد العزيز محمد عبد النبى22716

ش ابراهيم22717 322817.527.5192012489ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121خديجه رضا عبد اللـه دروي

13.516.510107.51757.586.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121دنيا حسن عبد العزيز جاد على22718

يا محمد سعيد اسماعيل ابراهيم22719 29.523.517271419.511189.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ران

31.526.5192819.520124.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121رغد عبد الغنى احمد عبد الغنى عبده22720

35291827.517.51812788.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121رنا ياسر حسن حامد ابراهيم22721

24.52615.522.5102098.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121روان طارق محمد ابراهيم البحراوى22722

24.523.51522.510.5209689ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121سلمى هالل عبد السالم هالل عبد الواحد22723

3119.5172112.52010189ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121سلوى محمود حسن محمد حسنين الجمال22724

28.52717271520114.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121سماح رضا سعد السيد السعيد22725
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2015.51619121882.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121شرين عوض ابراهيم العيسوى السيد22726

2918.516.51913.52096.57.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121شهد احمد ابو العينين العجمى ابو العينين22727

3325172717.520119.57.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121شهد محمد عبد اللطيف على حامد22728

322517.521.5141711079ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121شهد وليد جمعه على ابراهيم22729

2720.51620.59.51793.577ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121صباح ايمن عزت عبد الرازق محمد22730

32.5281829.519201276.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121فريده السيد لطفى حسن الحنفى22731

37.527.519.5271920130.56.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121كنزى وليد ابراهيم احمد ابراهيم22732

32171824.516.5201086.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121مريم بدير على بدير على22733

3325.518.52717201216.59.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121مريم محمد عبد البديع عبد العظيم محمد22734

31.52620261816.5121.56.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121مريم محمود على عبد الواحد عبده22735

332617.5261720119.586.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ملك السيد حسن محمد الموافى22736

31281726.51717119.588.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ملك صبحى محمد محمد حسن22737

342818.526.518.519.5125.57.54.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ملك عبد المحسن عبد الفتاح الصديق عبد الرازق22738

000000000ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ملك ياسر فراج محمد مجاهد22739

23.523.517.5176.518887.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121منه صبرى ابراهيم احمد محمد22740

30.52717.52712.520114.57.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ندى السيد احمد عبد السالم موسى22741

24.52617209.519977.59ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121نسمه ابراهيم عبد المقصود محمد الموافى22742

3025.516.52315191107.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121نوال على عبد اللطيف على حامد22743

33.52718.526.51919.5124.589ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121نورا محمود حسن محمد حسنين الجمال22744

2622.518.52714201087.56.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121نورهان محمود السيد محمود شوشه22745

2521.519231820106.57.56ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121هاجر محمد حسن عبده محمد22746

30.5241928.519201217.58ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121هانم محمد ابراهيم محمد عبد العزيز22747

302918.52313.5201147.57.5ادارة طلخا  004ميت عنتر ت أ  0121ياسمين احمد عبد اللـه عبد الفضيل عبد الوهاب22748

35.529182916.5201287.510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اسراء اشرف حسنى ابراهيم محمد نور22749

2723.517.51712179786ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اسماء الصديق حافظ حامد خضر22750

272518.521.591410177ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اسماء الضبع مدني محمود اسماعيل22751

25.516.512.510.57.51972.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122االء صالح حامد اسماعيل حامد22752

36301926.51718.5128.577ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122االء عبد الشهيد عبد الباقي عبد الرازق22753

3629.5192318.52012658ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122االء محمد السيد ابراهيم سعيد رزق22754

31.52517.5251216.511158ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122الفت احمد عبد الباقي محمد عبد الباقي22755

312617.520.5142010958ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122الهام عادل مسعد محمد22756

35291925192012759.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122امال ايمن ابراهيم عبد الفضيل عبد القادر22757

26.5201923.514.518103.577ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122امانى سالمة عزمى السيد اسماعيل22758

26.523161592089.558.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122امل ياسر ابو مسلم ابو زيد22759

33.525.519271820123710ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122امنيه حسام احمد محى الدين محمد22760

ازي عبد الرازق22761 36.524.5192818.519.5126.577.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اميرة السيد محمد االزم

3125.518.52311.519.5109.586.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اميرة حسن منير حسن محمد22762

32.52919281820126.559ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اميره محمود محمد عبد الحى محمد22763

34.5271925.512.520118.559.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122انجي السيد عبده السيد عبده22764

29.5201818141799.557ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اية احمد السيد احمد عبد العال22765

278.517.51416.51583.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اية احمد عبد السميع السعيد حمزه22766

8915.513101255.554.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اية محمد بدير بدير محمد22767

30261815161710556ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122اية هاني محمد عوض محمد22768

34.52919281819.5128.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ايمان جمعه ابراهيم عبد السالم عوضين22769

3021.518.519.51315.5102.555.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ايمان حسن سيد محمد ابراهيم22770

16.511.517.59.510.51465.553.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ايمان رزق بدير بدير محمد سيداالهل22771

3528.51927.5201913056.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ايمان رضا محمود السعيد رزق22772

3829192819.519133.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ايمان عبد الوهاب سعد عبد الوهاب البسطويسى22773
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16.516.5181411177655.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122بسمله احمد عبد الرازق احمد العكيلى22774

34.52919241920125.556ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122بسمله حسن احمد محي الدين محمد22775

3429.51926.519.520128.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122بسمله وليد محمد يوسف المرسي22776

29.52918.521.516.519.511558ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122تبارك جميل عبد الكريم مصطفى عطيه22777

36.53019.529.52020135.557.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122جنة هشام الشحات غازي المكاوى22778

191718.519.514.517.588.557.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122جنه احمد امين الشربيى امين22779

20.59.5134.59.511.55765ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122جنى احمد السيد جمال الدين طه22780

2319182413.51497.565ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122جهاد رمضان زينهم عبد الهادى22781

241218.522172093.565ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122حنان سعد ابراهيم عبد المجيد خضر22782

2317.51825.514.515.598.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122حنان محمد شوقي ابراهيم22783

222018.5181616.594.556ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122حنين سالمه محمد عطا حايس22784

1410.512.594145075.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122خلود اشرف البدري عبد الاله احمد22785

يا حامد احمد عمر حسن22786 282919.5231516114.585.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دال

3.56.53.546.562453ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دعاء احمد عبد الحى احمد محمد22787

29.526.5182912.518.5115.5510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دعاء جاد بدير جاد ابو العينين22788

19.58158.54.51655.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دعاء عالء عبد النعيم عبد الجواد شرارة22789

14.511.58.5851447.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دعاء محمد محمد عبد السالم22790

1996.56.54154576ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دعاء مسعد السيد سيد احمد االمشاطي22791

211312256207765ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دنيا مجدى عبد الهادى ابو العنين متولي22792

37301927.518.52013258ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122دينار رضا رشدى السيد محمد22793

2722.51822.513.513.5103.557ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122رحمة طاهر محمد عبد العزيز الموافى22794

30.527.5182413.517113.559ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122رحمة محمد عبد الوهاب علي السقا22795

38.529.51929202013679ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122رحمة محمد يحي امين محمد22796

000000000ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122رفيده احمد جمعه ابو الفتوح الحماقي22797

352919.5291920131.568.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122رنا هاني الشربيني احمد المتولى22798

39.5302029.52020139610ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122روان رزق عبد الرازق عبد الهادي22799

362919.528.52019.513369.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122روان عصام السيد الشناوي22800

2257174.511.555.546.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122روان محمد ابراهيم مختار22801

8.55.5510.51.5153147.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122روقية رزق حسن رزق محمد22802

16.5948.53.513.541.546ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122زينب كاسترو محمود مصطفى السيد البنا22803

2015.512.517.53.5146947.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122سارة اسماعيل ابراهيم اسماعيل على بدر22804

38272026.519.5171313.59ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ساره ابو مدين عبد الرازق عبد العزيز الزيني22805

191410.520.59.58.573.52.59ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122سلمى اسامة محمد جمال22806

29.522132513.514.510359.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122سلمى امير صالح محمد محمد حايس22807

37.52619.526.51814127.56.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122سما رزق البدوي محمد عبد الرازق22808

3727192717141275.58.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122سما ياسر فراج ريحان محمد22809

19.517.59.523.57157747.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122سماح سالمه سيد احمد محمود سيد احمد22810

20266.5173.516733.58ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شاديه عيد سعد محمد يوسف22811

20.51610.522.591978.53.58ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شاهيناز محمد منير حسن محمد حليمه22812

2918.513201217.592.559ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شروق السيد ابراهيم عبد الهادى سالم22813

3127142712131114.58.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد حسن سعد محمد رزق22814

20.526.510.527.51216.5973.56.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد رضا رضوان عبد المحسن حمزه22815

28.525.516.5231116104.53.510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد سمير صبري المصيلحي عمر22816

2315.5920.57.516.575.53.59ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد صبحى عبد الجابر محمد الشربيني22817

2417.511.525.59.515.58838.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد فتحى ابراهيم عطيه فرحات22818

39292026.52019.5134.54.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد فرج رزق محمد الحنفي22819

38.5292026.52019.51344.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد ماهر عبد المقصود بدير22820

32.529.518.528.517.516.5126.55.510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد محمد ابراهيم محمد ابراهيم22821
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35.52719.529.517.517.5129410ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد محمد فتحي الصديق محمد22822

1534.5316.526.51.56.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد محمد محمود ابو الفتوح عبد الهادى22823

1323.560.57.5252.54.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد هاني عبد الفتاح عبد النبي عبد الرحمن22824

3329.51924.51818.5124510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شهد يوسف محمد رضا يوسف حسن22825

9.54.54.57.5115275.58ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شيماء ابراهيم محمد محمد السعيد22826

2516.581461869.549.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شيماء السيد المرسى حسن ابراهيم22827

3529192618.519.5127.589.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122شيماء بدران عبد الحميد موسى22828

352818.526.518.518126.57.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ضحى عوض محمد عوض نور22829

1981516.513.518.5724.510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ضحى محمد عمر فودة خميس22830

34.525.517231615.5116710ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ضحى محمود احمد عثمان عثمان22831

11.55.58.513.55.51244.559.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ضحى محمود محمد حسن حسن22832

5.54.548.51.514.52467ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122عايدة محمد السعيد محمد النجار22833

23.58.55.514.52.51654.559.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122عزة محمود علي انور على22834

04.53.56.50.501557.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122عفاف احمد حسن عبد الحافظ احمد22835

544.57.50.51221.546.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122عفاف ناصر مسعد عبد الرؤوف عبد الحميد22836

18.512.57.5137.5195948ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122غادة رضا محمد كامل22837

28.523.5922.51219.595.549ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فاطمة طارق محمد عبد المقصود احمد22838

89580.516.530.545ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فاطمة عبد المقصود عبد العال عبد المقصود22839

39.5282028.519.519135.56.510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فاطمه احمد حسنين حسنين الشربيني22840

20.5136244.517.56866.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فاطمه عبد الحميد منصور اسماعيل حامد22841

3427192718.518125.566.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فاطمه هشام احمد السيد ابوسمره22842

32.523.512.52513.5181077.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فرح امير عبد السالم عبد الحميد سميط22843

13.57.51015818546.59ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فرح محمد صبري محمد الدرينى22844

22.510.5811.5512.557.53.54.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فرحه محمد خيري زكي صديق22845

30915204.515.578.544.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122فرحه محمد فريد ابراهيم السيد22846

2461012814.56042.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122كنزي عبد الناصر محمد منير عبد السالم عبد اللـه22847

24.517.51310.59.512754.54.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122لمياء محسن جاد اللـه عوض جاد22848

132.54.562.5628.53.54ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم ابراهيم محمد احمد البرعى22849

33.52118.52917.517119.544ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم احمد حامد محمد عوض22850

3726.519.52918.520130.564.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم اشرف محمود ابراهيم قطب22851

3.591.53.52819.551.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم الزغبي عيد احمد الصاوي22852

4124.54.5411.52951.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم المهدي الدسوقي المهدي على22853

15.5251525915.589.564.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم بغدادي عبد الغني محمد البغدادى22854

3929.520302020138.566.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم سامح المكاوى غازى المكاوي22855

30.528.515.5198.517.510253.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم سعد الدين حلمي السيد السعيد22856

171059.521743.55.51.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم صالح حامد اسماعيل حامد22857

38292029.51919.5135.56.59ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم عاطف عبد العزيز السيد العزب22858

32.52620261516.5119.55.54.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم عزت ابراهيم النبوي عبد الحليم22859

3028.520261718121.564.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم مجدى محمد منصور عبد اللـه22860

17.51154.51.513.539.541.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم محسن حسن عالم ابوزيد22861

3429.5202619.5201296.56.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم محسن حسن محمد الموافى22862

2827.51021.514.520101.57.54.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم محمد جمعه ابراهيم سيداالهل22863

24.5271322131899.54.53ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم محمد حامد رجب شحاتة22864

31.52419.5181315.51064.57.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم محمد عبد الفتاح عبد المقصود عطا22865

14.59.51411.53.515.55353.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مريم محمد محمود مصطفى صالح22866

231918.518.51217.59165ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ملك احمد محمد احمد محمد22867

139108315.5434.51.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ملك احمد نجاح السيد رياض22868

3330202819.520130.55.56.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ملك حماده السيد عبد العزبز22869
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27241215.58.518874.55ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ملك عبد اللـه عبد هللا علي مصطفى22870

293016.52813.52011754ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ملك على ابراهيم على محمد22871

232615.514715.585.554.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ملك مجدى عبد الفتاح الدمرداش فرج22872

1.51301106.53.50.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منال عادل ابو الجود مطاوع عطيه22873

38.525.519.5291820130.554.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منه حماده سمير محمد معاطي االلفي22874

373018.527.519.519132.55.57ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منه عبد الهادى مسعد عبد الهادى المتولى22875

24.524.5172012.52098.55.53ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منه ياسر احمد جاب اللـه الحسينى22876

39302028192013655ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منى رزق السيد ابو العنين22877

23.516182110.519895.56.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منى رضا ابراهيم الحماقي السيد22878

21.511.5110742ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منى رضا عبد الفتاح النبوي احمد22879

343018.527.519.518129.566ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122منى عبد العال مسعد محمد على22880

33.53019.5292019.513264.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مها عبد الخالق محمد احمد السبع22881

3.56.55.54112.520.55.53ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مها مكرم راشد عبد العزيز22882

29.526.518.52715.510.51175.54.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مى احمد سعد محمد رزق22883

27201923.515.514.51055.54ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مى محمود توفيق حامد برايه22884

32.52717.525.515.5201187.57.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122مي نصر عبد النبي محمد جبر22885

14.5245.5316.5294.55ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ميادة جمال احمد العيسوي22886

5515.51.5131843.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ميادة طارق ابراهيم الحماقي السيد22887

1.540.515210.5234.54ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نانسي عماد احمد جاب اللـه الحسينى22888

113.53.56.5214.526.54.53ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نجالء محمد وحيد محمد محمد22889

16.57313.54144443.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندا وليد محمد احمد الخميسى22890

17.525.5513.54.510.5664.55.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى السيد عطية السيد محمد22891

31.523521.51614.5974.55ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى طارق السيد مسعد محمود22892

246.55.5129.51557.556.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى عبد العزيز عثمان عبد العزيز عثمان22893

31.52010.52515.518.5102.54.57ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى عمر حسن محمد موسى22894

000000000ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى مجدي ابراهيم فرج علي22895

30.524.515.5261719.5113.55.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى محمد احمد علي مدنى22896

219624814684.54.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى محمد عبد الفتاح محمد الدريني22897

000000000ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى محمد محمود محمد عبدربه22898

10.56.5413.53.516.53842.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى محمود محمود عبد الحميد22899

2015.5101614.517.5763.58.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ندى وليد محمد عبد الغفار سالمه22900

1918.513.521.5121784.558ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نعمات ابراهيم مصطفى محمد فتح22901

38.52920302020137.5710ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نهى حماده رزق ابو الفتوح الحماقي22902

19.51712156.514704.56ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نهى ياسر عبد المقصود غازى حسن22903

7.56.568410324.54ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نوال السيد احمد السيد حالوه22904

31.528.52028.51817.5126.56.57.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نوال رفعت مصطفى البغدادي محمد22905

23.518152115.515936.58ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نورهان ابراهيم الحسيني محمد البغدادي22906

33.521182819.520120710ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نورهان عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم على22907

1510.56.59413.54547ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نورهان محمد صبرى محمد رزق22908

26.51518.52114.51595.569ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نورهان يحي عب الحميد رزق فتح22909

10.57511311.536.55.56ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نيرة احمد الضوي محمد عابد22910

3323202717191207.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122نيفين اشرف رزق ابو الفتوح الحماقي22911

373019.52918.5191346.57.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122هاجر رزق عبد الفتاح علي الدين احمد22912

30.52612.521.51117101.56.57ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122همسه محمد عبد السالم محمد22913

3630202417201277.510ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122هنا هيثم محمود محمد احمد22914

26.520.5172211.51697.5710ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122هناء احمد محمد على محمد سالم22915

27.52516.52913201116.59.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122هند سمير محمد السيد ابراهيم22916

36.5302027.5202013478ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122هند عاطف عبد العزيز حسن العزيرى22917
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125220.510.521.54.55ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122هيام عبد الرحمن متولى متولي الشوربجى22918

24.52513.5171017.5906.58ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ياسمين احمد حسن عالم ابوزيد22919

26141521.5121688.548ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ياسمين عبد العزيز محمود عبد الحميد سميط22920

19.515.515.518.511.515.580.56.58.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122ياسمين علي فؤاد ابراهيم محمد22921

21171823.515.516956.59ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122يمنى احمد علي عبد الفتاح محمد22922

8.55.511.5145.510.5455.56.5ادارة طلخا  004احمد عصمت العزيرى ع بنات  0122يمنى عبد العزيز عبد المنعم رزق حايس22923

31.52218.525.518.5181163.510ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ابراهيم حماده محمد سالمة المتولى22924

2217.51823.517.52098.53.58.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ابراهيم محمد ابراهيم سعد عبد الحافظ22925

1920182316.51896.5410ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد المرسي عبد المقصود ابراهيم المرسي22926

24.523162013.5199748.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد جمعه احمد عبد الهادي عبد الفتاح22927

2120.51716.51316.5885.56ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد حامد محمد احمد محمد22928

222314.51811.517.58966.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد سداد مصيلحي يوسف عفيفى22929

1118.515151117.570.546ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد سعد السعيد الوصيف الغنام22930

23.5181522.59.517.588.54.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد عادل عبد اللـه عبد السالم الزكي22931

16.527.516.52512.519983.58.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد عبد الغفار يوسف الحسينى الباز22932

2413.5132110.518824.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد عز وفقي المهدي22933

10231621.512.5178355.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد على حسن محمود محمد قمر22934

51215.519.59.51861.547ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد محمد حسنين شحاته حسنين22935

202515.526.517.519104.559.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد محمد صالح محمد السيد22936

32261827.51820121.5510ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد محمد طايع برهام الزكى22937

000000000ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد محمد عادل علي شعبان22938

9.52013.5219.51873.53.510ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد ناصر محمد السعيد شعبان22939

33.5251627.51519.5117510ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124احمد يوسف لطفي يوسف22940

1725.515291419.5100.559.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ادهم عبد اللـه رضوان عبد هللا حجازي22941

15.523.515.526.513.52094.54.59.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اسر احمد الغريب الغريب المرسى22942

17201524.5151991.559.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اسالم ابراهيم رمضان عوض رمضان22943

29.525.51823171911379ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اسالم عماد بركات بركات على22944

332617251717118710ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اسالم محمد مختار سالمة المتولى22945

12714.517.58.51459.53.54.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124السعيد عزت السيد المتولى عبد الحافظ22946

23815.5241218.582.53.59ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124امين اسامه جمعه امين محمد22947

000000000ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ايمن محمد احمد فرج امان22948

3627.519262020128.54.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124بالل رجب محمد البسطويسي  شلبى22949

9.52.514.521717.554.568ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124حامد صافى عرفه محمد عرفه22950

3927.517.52117201226.57.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124حسام محسن حسين حسن حسين22951

27.54.511169.519.568.577ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124حسن احمد عبد الفتاح عبد السميع سيد احمد22952

363018.52918.5201326.59ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124حسن رمضان محمد محمد المحمودي22953

24515198167167ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124حسن عيد محمد محمد السقا22954

225.516.5171119.57265ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124خالد صبري مصلحي يوسف عفيفى22955

31.5271825.514.520116.568ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124خالد محمد عبد الفتاح المهدى ابراهيم22956

3324172817.517119.578ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124خالد محمد عبد الفتاح عبد القادر محمد22957

6.55012513.528.554ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124خالد محمود عبد المالك احمد22958

24.52514.521.511.517.59778ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124زياد حجازي منصور صابر ابراهيم22959

22.51416.52411.51488.579ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124سعد محمد ابو السعد محمد رزق22960

27.512.513.525.512179179ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124سمير حامد محمد حامد السيد22961

26.514.513.52611.5179278ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد الحميد ياسر عبد الحميد احمد الخيارى22962

2517.51621.512209268.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد الحي خالد عبد الحي محمد السيد السواح22963

30281824.513.52011468.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد الرحمن عبد الودوود السيد محمد السواح22964

15.5412.5135.51550.568ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد الرحمن محمد عبد القادر عبد الباقي شعبان22965
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37.5301928.519.520134.588ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد العزيز ابراهيم محمد عبد العزيز عوض22966

20.57.510.512.51214.56366.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد المحسن22967

26.5912.517.5414.569.54.57.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد الفتاح حسن عبد الفتاح عبد السميع سيد احمد22968

32.5261623.5161911469ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عبد الكريم محمد عبد الكريم عبد الفتاح22969

32.516.5112210.516.592.556ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عالء رضا المتولى الحجازى عشره22970

36.524.517.52816.516.51235.57.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عالء طارق بدير شحاته حسنين22971

38302028.52020136.567.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عمرو خالد عبد النبي محمد البدراوى22972

3019162417.518106.55.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124فارس محمود ابراهيم عبد العزيز ابراهيم22973

34.5291926.51918.51285.57.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124كريم محمد عبد الهادي عبد الحميد عبد الرازق22974

371916.511161999.577ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد ابراهيم سعد شعبان ابراهيم22975

30.5611.54.59.513625.57ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد احمد المهدى عبد الواحد عبده22976

38.528.517.5282019132.569ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد اشرف محمد عبد العظيم محمد22977

36.529.517.526.518.516.5128.568.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد بكر علي ابراهيم زينه22978

14.569.59.56.514464.55ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد رضا محمد القناوى احمد22979

312217.521.516191085.57.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد سعد احمد السعيد احمد عبده22980

39.53019.528.52020137.56.58.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد عادل عبد الهادي محمد المرسي22981

15.576.56.54.514404.54ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد عبد النبي محمد نجيب عبد النبى22982

3827.517271917128.587.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد عالء عبد العاطي عبد الحاكم ابراهيم22983

31.52316.5181917.510867.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد عالء عبد الهادي محمد عبد الحميد22984

36.51818121720101.567.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد عوض بدير عوض مرسى22985

165.5131212.511.55966ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمد يحى السيد حسن22986

372718.5211618119.569ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمود رأفت محمد حسن سالمه22987

34.52918.52115.518118.568.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمود ضياءالحق محمود حسن اسماعيل22988

332818.52314.51911769.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمود محمد احمد السعيد زيد22989

372919.524.514.519124.569.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمود معوض ابراهيم معوض علي22990

20.5171315.5715734.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124محمود نصر محمد سالمة المتولى22991

6.54.567617.5305.56ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124هشام عالء الدين متولي حسن22992

19.59.5141610.517.569.55.57ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124يوسف ابراهيم اسماعيل طاهر اسماعيل22993

31.515.513.518122090.578ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124يوسف يحي المرسي السيد احمد22994

30.519.512.51312.519.58878ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ابتسام احمد على عبد البديع قنديل22995

3729.5203019.52013689ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ابتسام السيد المرسي ابراهيم المرسي22996

3525162515.520116.569ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اسراء جمعه عبد الفتاح عبد السميع22997

37291923.51819.5126.569.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اسراء محمد عبد الهادى عبد الرحمن  محمدعبد الهادى22998

25.52817.520.516.52010869ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اسماء السيد حسن الدريني حسن22999

38.529.5202519.520132.589ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124االء محمد حسني محمد احمد سالم23000

31221522.51419104.567.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124امل سعد حامد عبد المقصود السيد23001

36.528.519.527.5201913268ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124امنية عبد الهادى المهدى شحاته ابو المعاطى23002

35281923.51919124.568.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124امنيه محمد عبد الوحيد عبد اللطيف سعيد23003

363019.52819.5191335.59ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124اميره محمد حسين عبد اللـه حسين23004

15.57.512.510.59135565.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124امينة ابراهيم محمد السيد الخوالنى23005

23.51716.515.513.515864.57ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124انوار محمد علي محمد على23006

3829.519.529.519.52013678.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ايمان احمد الرواجحي سالمه المتولى23007

34.52918.527191812867.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ايه محمد حسن احمد حسن23008

29.52919302019127.55.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124بسنت سعد عبد اللـه الدسوقي ابراهيم23009

3729203020191365.59ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ثريا رضا احمد السعيد احمد عبده23010

19168.523.54.51271.55.56ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124حنان السيد على السيد الشاذلى23011

28.510.58261114.5845.55.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124دنيا رضا عوض ابراهيم عشره23012

24138.523.58.510.577.554.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124دنيا فريد ابراهيم غريب السيد الخوالنى23013
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24.51212.5238.51680.553.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124رحمه سميح محمد محمد الجانينى23014

371817.522.517.513.5112.55.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124رحمه محمد السيد طاهر عبد المجيد23015

35.526.518.52919.51912969.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124رحمه محمد السيد محمد السواح23016

3124.517.52719.514.5119.558.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124رضوى محمد فؤاد محمد االسيد23017

35.52617261714.5121.557.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124روان عبد العزيز عبد العزيز السيد رمضان23018

30.52711.52818.518115.55.54ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124روان موسى يحي جمعه موسى23019

33.526.5132917.519119.568.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ريم محمد امان عبد الرحمن امان23020

38.53020302019138.56.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ريهام احمد محمد حامد وهبه23021

34.5281424.5181811967ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124زينب عمرو سعيد عبد الحافظ عاصى23022

2928.513261717113.577.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124زينب محمد السيد البسطويسى المرسى23023

3929.51929.519171366.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ساره توكل محمد حسن عشره23024

332213.52719.515.511566.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ساره محمد عبد الرحمن محمود امان23025

3329628.52018116.569.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ساره مصباح علي محمد على23026

33.53018292019130.569.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124سلمى عبد اللـه محمد محمد عبد هللا23027

343019.529.5201913369.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124سلمى على سعد ابراهيم عبد الرزاق23028

3423.51927.518.519122.568.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124سماء رضا محمد احمد محمد23029

37.53019.528.52019135.567.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124شهد ابراهيم محمد علي عبد الرحيم23030

332918.527.513191216.55.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124شهد جمال ابراهيم توفيق مصطفى23031

2623.5172614.5191078.56ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124شهد حامد عطيه حامد السعيد23032

34.526.5142112.517108.575.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124شهد محمد عبد اللـه محمود عبد هللا23033

3728.519.52919.517133.57.54ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124شهد محمود احمد عبد الرؤف23034

2924.513211114.598.555ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124شهد وليد عادل سعد23035

33.527.517.523.5121711476.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عزه احمد محمد محمود محمود قمر23036

282517181316.510175ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124عزه احمد محمود عبد الفتاح موسى23037

32.529172517.5191216.58.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124علياء عماد عبد السالم محمد وهبه23038

34.52819.53019.516131.56.57.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124مريم عبده محمود دويدار محمد23039

29.52916221415110.55.55ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124مريم محمود عطية محمد حسين23040

19.52515.519.591788.56.56.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ملك محمد ماهر محمد حسن23041

35.5302027.5202013377ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ملك محمد محمود عبد الرحمن23042

262815.526.516191126.56.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ملك محمود عطية محمد حسين23043

332617.52716.51912086.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ملك هيسم محمد القناوى احمد23044

21.52114.5251219945.56.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124منار محمد عبد الغفار احمد عبد الغنى23045

35.52919292019132.57.58ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124منه عبد العزيز عبد الواحد السيد عبد الخالق23046

39302029.52019138.588ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124مي وليد صالح ابراهيم ابراهيم23047

2023.513.5259189187.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ندا جمعه زكريا يوسف احمد23048

34.52919241719123.576.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ندا سمير زيدان عبد اللـه عبد الحميد23049

2522.58.514.55.5177674.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ندى عمرو محمد عبد اللـه محمد23050

36.52715.52417.518.5120.577ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ندى نبيل زكى محمد ابراهيم23051

312719.5292018126.567.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124نورهان احمد عبد الحميد احمد يوسف23052

34.527.519.529.51918.513067.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124نورهان اشرف طاهر محمد جاد23053

32.523.519.52117.518.511457ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124نورهان محمد وجدان جمعة محمد23054

20.513.5141912167975ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124نورهان ناصر حسنى عبد النبى عبد الغنى23055

26.528.51921.519.518.511557.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124نيره صبحي جمعه عبد العزيز وهبه23056

3428.519.524.52018.5126.557.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124هاجر ايمن هالل عبد الغني منصور23057

3428192519.520125.587.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124هدى احمد حسين محمد على23058

3426.519.52213.516115.578ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124هند حماده محمد عبد العال محمد23059

27.51617.51713.51591.576ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124هند خالد محمد عبد السالم الزكى23060

36.52819.52819.515131.568ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124هند محمد عبد الحكيم فوده احمد23061

Page 472



Term1

31.5281927.519.516125.557ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124وفاء عبد الرحمن محمد حجاج23062

20.51114.524.51314.583.556ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124وفاء محمد حلمي على احمد23063

332719.52919.51912857.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124وفاء محمد عبد الرحمن محمد عوضين23064

31.52219.527.51416114.567.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ياسمين اشرف حسن عبد العزيز حسن23065

34.5271927.519.516.5127.558.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ياسمين صبح محمد عبد العزيز صبح23066

000000000ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124ياسمينه اشرف معوض ابراهيم23067

361818.526.51816.511758.5ادارة طلخا  004شرنقاش ع م  0124يمنى حسن السعيد نظمى السعيد23068

35.526.516281919.512557.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد جمال احمد احمد الناغى23069

38.52719.526.52019.5131.579ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد عبد اللـه عرفات صالح بركات23070

32271125.51917.5114.579ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد عزمى حسن احمد الشربينى23071

3528122117.518113.579ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد على محمد على عبد السميع23072

37271425181812168.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد عمرو اسماعيل احمد عبد اللـه23073

37.52918.528201813378.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد محمد عبد السالم احمد شحاته23074

3324.51625.5191511856.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد محمد معوض متولى عفيفى23075

352614.5241915118.557ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125احمد محمود احمد محمود صالح23076

31.526.513.523.518.515.5113.558ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125اسالم مصطفى الديسطى مصطفى23077

21.5231122.517.51195.556.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125البدرى محمد البدرى ابراهيم مجاهد23078

3421.51625.5191311666ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125السيد انور السيد عبد السالم الحسانين23079

30268.521.51917.510557.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حازم محمد صالح الدين حسين عبده23080

18.520.53.518.517127856.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حسام سعد صالح محمد متولى23081

231513.521171589.587ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حسام محمد احمد حامد محمد23082

34.524.52026.51914.5124.568.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حسام محمد محمود عبد الفتاح المتولى23083

301771512.51781.575ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حسام ياسر انيس محمد23084

35.52516.525.519.516.512266.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حسين السيد حامد محمود حامد23085

30251624.519.51611548.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125خالد اشرف احمد عبد اللـه محمد23086

36.52719.528.517.51512968.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125خالد عالء محمود سالم محمد23087

372417.527.518.518124.548.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ذكريا صالح صالح بركات حمادة23088

2721.5172717.51811067.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125رأفت خليل رأفت خليل عبد المطلب23089

28.525182617.514.511567.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125زياد يحيى محمد محمد عوضين23090

27181326.515.516.510057.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125صديق سامح صديق فودة23091

36.529202919.51913488.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عاصم نبيل محمود المهدى23092

27.521.518.528.513.517109.557.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عاطف بسام على عبد الحميد السيد23093

26.52315.525122010256ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عاطف عبد المقصود عبد المجيد سمرة23094

3728.5202916.51813167.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عاطف محمد عاطف محمد يوسف23095

372819.529.519.520133.568ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عبد الرحمن السيد عبد المك السيد الهاللى23096

29221827.515.51611257ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عزت طاهر عزت مسعد محمد23097

39292030202013889.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عالء محمد عبد الحميد عبد القادر23098

3326.517.527151711989ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125على حامد فؤاد محمد على23099

3325.516.526.51519116.568ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125على هشام على على على الصباغ23100

32251723.517.516.511567.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125عمر وليد عبد اللـه البيلى على حماد23101

31.52617251819117.568ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125فؤاد خالد فؤاد يوسف23102

26.52616241618108.584ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125فتحى اسامه فتحى عبد المغنى حماد23103

35.52617.525.51619120.588ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125كريم محمد مسعد حامد المهدى23104

19.511.51215.59.5156865.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد ابراهيم عبد العزيز عبد العزيز متولى23105

25.519.515.523.513129766ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد احمد محمد اسالم23106

32.527.5172715.517119.558.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد احمد محمد محمد احمد عبده رضوان23107

31.528.516.52917.519.512368.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد جمال عبد الغنى سعيدحماده23108

3226.51728.517.519.5121.569ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد جهاد عوض فرج السيد23109
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2927.515.527.517.519.511766ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد خالد السعيد عبد البديع23110

3126.51527.51618.511666ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد رضا السيد على عطيه23111

2525.516.529151811155.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد سامح عبد العاطى عبد القادر23112

31.528.517.527.5192012457.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد سعد احمد سعد عبد المطلب23113

3217.5182415.512.510756.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح المتولى23114

38.529.516.52719.514.513167ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد على قطب يوسف ابو طه23115

31.52716231413.5111.555.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد عماد عبد العزيز السيد الطنطاوى23116

33.524.516.52516.51811666ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد فتحى جالل محمد راشد23117

32241824.513.51611255.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد محمد السيد صادق23118

3229182616.519121.577ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد محمود محمد الهامى محمود23119

3628152615.519120.566ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد محى الدين السيد نصر المرسى23120

32.5171725.5111910345ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد ناصر محمد عبد الحليم متولى23121

2914.51628.5131810164ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد هاشم محمد ابراهيم23122

23.5181424.51117.59154ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد هانى محمود سالم محمد23123

2720.51625.512.519101.555.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمد وائل السيد ابو العنين23124

3124.518.524.51520113.564.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمود احمد محمود عبد الحميد23125

3326.5172215.51911440ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمود تامر محمود احمد المرسى23126

353018.52713.51512457ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمود محمد محمد سعيد عامر عبد السالم23127

332817.525.51519.511956.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمود مسعد كمال عبد المقصود سمرة23128

3325.517.5251419.511556.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125محمود هيثم محمد حسين خفاجى23129

35.52915.526.516.52012356.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نور الدين بسام احمد عبد الفتاح هالل23130

2617.51420.51017.58846.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125وائل ياسر محمديحى منصور23131

25211927.51312.5105.554.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125يوسف احمد عزت محمد عبد الفتاح23132

30.5231724.5142010936.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125يوسف ايمن محمدصالح يوسف السيد23133

2922.515241218102.547ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125يوسف عونى السيد طه السيد23134

302616.5241417110.544ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125يوسف محمد عوض محمد على23135

28.5301927.5192012488.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125اسراء بركات محمد ابراهيم23136

33.528.5193018.520129.579ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125اسراء رضا عبد اللطيف ابراهيم رمضان23137

30291826161911979ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125اسراء عبد الغنى عبد التواب احمد الجندى23138

342919.528.518.519129.568.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125اسراء فتحى احمد محمد ابو العنين23139

36.5291927.517.519129.5510ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125اسماء محمد محمد حامد محمد23140

31.527.5192415.519117.559ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125االء صفوت يسرى المتولى المتولى23141

25.52717.526.514.52011156.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125االء هشام على على على الصباغ23142

35.52817.527181812658ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125امل محمد السيد حامد السيد23143

36.53018.527161712869ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125امنيه عبد البديع احمد عبد البديع23144

353018.52715.52012659ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ايمان عالء محمد محمد المحمودى23145

302916.52815.51811957ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ايه احمد عوض محمد على23146

26.52718.522.515.51911057ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ايه عادل غانم الصديق23147

2927.51621.513.520107.568ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ايه محمد طه نصر الدين مصطفى23148

2523162213.52099.565.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125بثينه محمود محمد حسين23149

222718.52612.52010665.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125بسمة عالء عبد الهادى ابوزيد23150

3829.51929.52018.513678ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125تسنيم عبد السالم احمد محمد على يوسف23151

29301826.515.5131197.57.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125تسنيم عزيز محمد شعبان عبد المولى23152

28.528.51522.515.52011077ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125جاسمين مصطفى صبح مصطفى على يوسف23153

20.52715.52312.518.598.588ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حنين حمادة عصام عبد المنعم23154

322817.52615.52011956.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125حنين صالح عبد المنعم احمد محمد23155

18.526.515.521.516.516.598.567.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125خضره سعد الحمولي السيد الجمل23156

22.527.515.516.51615.59857ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125خلود خالد فؤاد محمد على23157
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222717201816.510457.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125رحاب هشام عبد الملك عبد السالم الشين23158

29.52618251818116.557ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125رنا قدرى عبد الحافظ محمد يوسف23159

1922.513.519.515.5169057ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125روان محمد محمود عبد البديع حامد23160

28.529.518.520.518.517115.568.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ريم محمد عبد اللـه على ابراهيم بالل23161

262916.5191816.5108.568ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125سارة عبد المؤمن عبد السالم عبد المؤمن23162

29.529.516.52018.51611459ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125سامية محمد صالح محمد الديسطى23163

2329.514.51818.514103.559ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125سعاد اشرف عبد النبى محمود عثمان23164

27221622.517.51710569ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125سعاد محمد يسرى ابراهيم عبد السالم23165

262814.521.51516.510559.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125سلمى ايهاب الشربينى اسالم23166

15.52514.519.515.511.59054ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125سماح ابراهيم عبد البديع عبد الحافظ23167

352917.528.51817.512858ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125سهيلة عالء الدين حسين محمد السجان23168

23.5261224.51717.510357.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125شدى ابراهيم رجب االمام23169

2125.51415.518.515.594.557ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125شروق الشحات فرج سعد حسن23170

1420108.51714.569.557.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125شروق فايز سمير شاهين23171

2020171518.51690.556ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125شهد سعدالدين منير سعد السعيد23172

29.53017251916.5120.559ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125شهد سمير السيد عبد ربه طلبة23173

3128.516.523.519.517119610ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125شهد عادل مصطفى حمدى عبد اللطيف23174

303016.526.518.517121.5610ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125شهد ياسر احمد محمداسماعيل23175

000000000ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ضحى ايهاب محمد محمود محمود23176

26.529.51825.51816.5117.5510ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125علياء ايمن السعيد عبد الحافظ23177

3529.517.528.518.519.512958ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125فاطمة محمد محمود محمود محمد قنديل23178

33.5281628.51818.512459.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125لوجى محمد السيد محمد احمد سليمان23179

27.525.515.524.59.516102.576.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ليلى نهاد محمد عزيز عبد السالم23180

24.524.516.52511.51710257ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مروه محمد محمد توفيق محمد23181

3527182918.519127.579.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مريم ابراهيم عاطف عبد المعطى23182

32.53019.52919.515.5130.589ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مريم اسامه الباز عبد الوكيل عبد الرحيم23183

155.513174.5125558ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مريم السيد لبيب عبد الغنى سليمان23184

29.52817281812120.589.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مريم محمد فيصل شاهين عبد العال23185

311915.524.511.58.5101.555ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مريم ناصر عبد الواحد حامد الناغى23186

34.53019.528192013189ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ملك احمد السيد احمد عبد الحليم23187

3629.51827.517.513.5128.578.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ملك محمد قطب يوسف ابوطه23188

30.522.51625.516.51511198.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ملك مسعد عبد الفتاح عزالرجال23189

37.53017.529.51715.5131.599.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125منار السيد عبد العزيز عبد الباقى على23190

36.529.518.527.518.516.5130.599.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125منار صفوت مسعد سند جاب اللـه23191

3227.516.52817.519.5121.589.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125منة تامر عبد اللـه محمد احمد23192

35.5291829.51815130910ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125منةاللـه حمدى عز ابراهيم الناغى23193

3428.51827.5191112798ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مى احمد عبد السالم سعدمحمد23194

33.52818.52618.518124.588ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125مى ايمن صبرى محمد متولى عيسى23195

262717.52416.517.511167.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نادين عادل سيد على ابراهيم23196

283018.528.515.516120.599.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ندى تامر عبد اللـه محمد احمد23197

363019.5302018135.5910ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ندى عصام محمد عبدربه متولى23198

1919.510.5192.59.570.558ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ندي محمد صالح عبد المنعم صالح23199

31.528.51928.51919126.5910ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ندى ياسر محمود ابراهيم فودة23200

2217.59.516.53.512.56967ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نهلة عبد الموجود احمد محمد سليمان23201

34.53017291917.5129.5610ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نهى خالد احمد السيد ابراهيم23202

3328.5172619.518.51245.59ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نور السيد فاروق عبد الجواد23203

26.523.51721.51315.5101.54.57ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نورا السيد عبد اللـه عبد العال23204

3228.5172919.517.51264.57.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نوران محمد عبد الوهاب محمد صالح23205
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32.529.516.52919.518.51274.59ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نوره السيد يسرى المتولى23206

32.52716.526.51713.5119.54.55ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نيرة محمد سمير عبد المقصود23207

31.52716.5241813.51177.54.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125نيره مجدى سامى عبد الغنى سليمان23208

25.526.514.520.514.516101.57.56.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هاجر ابراهيم محمود محمود الدمراوى23209

31.529.5192819.520127.56.59.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هاجر حسين محمد حسين الكنانى23210

3026182615.518.5115.569.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هاجر حمادة السيد محمد مسعود23211

38.52919.529.52017.5136.54.57.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هاجر محمد عبد الحميد فودة23212

31.526.51827191812258.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هبه اسماعيل ابراهيم اسماعيل بالل23213

3428.51827.52020128610ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هدى السعيد شاكر محمد الحنفى23214

32.526.5172414.515.5114.55.58.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هنا سامح محمد طه على23215

3530182920151325.510ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هناء فرج عبد اللـه عبد العزيز عبد هللا23216

332917.526.516.517.5122.5510ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125هند احمد محمد عبد الحاكم23217

28291622.517.517.511358.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125وفاء سامى عادل احمد السيد23218

32281827.517.5131235.59ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125يارا ناصر سعد محمد محمد الدسوقى23219

30.527.5162713.516.5114.57.510ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ياسمين سامى السيد احمد عبد اللـه23220

3629.5192918.516.51325.59.5ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125ياسمين محمد شاكر محمد الحنفى23221

3023.516.526.51919.5115.55.59ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125يسرا عبد اللطيف محمد عبد اللطيف احمد23222

2829.518.52619.515121.567ادارة طلخا  004الطويله ع م  0125يسرا ياسر فرج ابراهيم ابو العنين23223

313019.528.518191277.56ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126احمد كمال حسن كمال فرج23224

22.518.51016.5614.573.577.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126احمد هانى البشير حلمى عبد الحميد23225

23.526.518.525.519.511.5113.568ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126حسام الدين محمد محمود المغازى السيد23226

25.52514.516.5161197.557.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126خالد المرسى ذكى الديسطى درغام23227

30.529.517.522.518151185.57.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126سيف سمير فكرى طه عبية23228

32.5301827.52017.51285.57.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126طارق احمد عبد الغنى المتولي الموجى23229

26.53017.522.519.515.51164.57.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126عبد الرحمن جمال رزق عبد العزيز الخيارى23230

192115.5191113.585.52.56ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126عبد الرحمن محمد لطفى رشاد محمد سليمان23231

32.53019.528.51915.5129.569ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126عبد الرحمن نبيل العشري حماد23232

21.522.51719.51213.592.555ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126على هانى على محمد شكور23233

14.512.506.5611.539.55.51.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126عمر عبد العزيز عبد الرحيم عبد العزيز23234

13.517182211.5108257ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126عمرو محمد محمد على علوان23235

31.527.51923.517.514.51195.56ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126فارس معوض عبد المغنى السيد درغام23236

29.52618.522.51615112.55.56.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126كريم ايمن محمد السيد سالم23237

26.523.518.522.514.511105.566ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126كريم طاهر خليفه البغدادى23238

31.528.51722.51717116.55.55.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126كمال عبد المجيد كمال طائع سلطان23239

30.529.518.52417.518.512075.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126محمد بسيونى عبد المعبود السيد البسيونى23240

322919.528.519.519128.576.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126محمد سعد فتحى عبد العال23241

2825.51820.510.517.5102.556.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126محمود بلبغ عبد اللطيف فرج محمد23242

22.524.516209.514.592.556ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126محمود عبد العاطى رأفت حسن شكور23243

36.527.51927151712547ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126محمود فائق احمد محمد احمد23244

37.52920302017136.547.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126محمود مراد لطفي طه عبية23245

13.585.56.537.536.543.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126مصطفي قمر الدين عبد المغني حسن عبد السالم23246

1463.5808.531.54.53ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126نور الدين ابراهيم الشربينى على عويضه23247

28.527626.515.516103.54.56.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126نور زهران فؤاد احمد ابراهيم23248

25.59.57.522.51215.57746ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126يوسف عبد الواحد السيد عبد الواحد23249

33251225.51617.5111.556.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126يوسف نبيل عبد الرحمن ابراهيم العشرى23250

23.5196237.5177956.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126يوسف وليد عبد المنعم سيد23251

25.5249.519.51218.590.55.56ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126اروى طارق عبد الرحمن عبد الفتاح23252

37301929192013459.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ايمان عادل احمد محمد23253
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27.51613.58.591574.566.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ايمان كامل عبد العزيز كامل23254

2219.514.58.551669.566ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ايمان محمود عبد العاطى عبد العاطى شكور23255

29.5271921.518.517.5115.568ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ايمان مصطفي محمد عباس هاشم23256

26.528.513.52116.517.51065.55ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ايناس سامح انيس محمد محمد السيد23257

312217.5221517.5107.565ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ايه عبد اللـه نجاتى سالمه23258

2624.512.517619.58667ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126جيهان سيف الدين السواح فريد السواح23259

3829.51928.517.520132.569ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126حبيبه مجدى ابراهيم عبد الحميد23260

3223.513.520.513.52010368.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126حنين خالد احمد عبد الباقى شكور23261

32.52617241920118.559ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126خلود ياسر عبد الغنى محمود محمد23262

29.522.512.518.51618.59946ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126دنيا محمد صبرى محمد العفيفى23263

24.527.517.514141897.558.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126رحمه احمد عبده احمد محمد23264

33.528162513.51911659.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ريم حسن سعيد عبده ريه23265

3426.5202918.520128710ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126شهد خالد جميل ابو المعاطي23266

33.526.517.526.51620120510ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126شهد محمد زكريا عبد الفتاح23267

34201317.517.517.51023.59.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126شهد ناصر عبد الحليم محمد الغيطى23268

3829.518.528.519.520134710ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126شيماء ياسر عبد المطلب عوض على23269

2616.51413.5620764.59ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126مايا راضى عواد محى الدين23270

3327.518.519.515.5201142.59ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126مريم عادل العشرى حسن23271

36.52916.525.516.5201248.59.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126مى عزت احمد حسن ابراهيم23272

3428.51825.516191224.59.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126نجوى وجدى ابراهيم على حمد23273

27.525.514.524.514.520106.569.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ندى احمد حمدى محمود السيدابو المجد23274

29211521.5122098.5410ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ندى ايمن احمد عبد الحميد شريف23275

34251625.58.5201096.59.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ندى ايمن محمد طاهر حسن على الصعيدى23276

37.529.520302020137810ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ندى جمال عبد الناصر محمود المهدى23277

27281219.51520101.55.59.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126ندى جهاد فؤاد احمد ابراهيم23278

36.52819.527.519.520131610ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126نوران حماده عبد السالم رمضان المتولى23279

20161198206489ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126هاجر ايمن رشاد مرسي علي23280

27.524.513.515.51518.59668.5ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126هاجر حسن جمال حسن ابراهيم23281

32.526.514.5221420109.55.59ادارة طلخا  004محمود محمد عياد ع م  0126همس ياسر حافظ السيد عبد الجواد23282

20.51611.511.591968.577.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127احمد السيد سالمة عوض على23283

2017.51321.58198066.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127احمد بالل سعد نبهان عطية23284

13.5239.519.56.5177266.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127احمد رمضان فاروق عبد الجواد شكور23285

20.514921.58197367.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127احمد عبد المجيد السيد عبد الواحد23286

3228.518.52719201255.58ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127احمد فوزى عبد المنعم عبد القادر23287

202012.518.513.51684.567.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127احمد محمود احمد محمد السعيد23288

2022.51124.514209268ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127جهاد منصور فؤاد احمد ابراهيم23289

3427.51725.518.520122.567ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127حامد عاطف حامد محمد احمد23290

282715.5231718110.567.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127حسام محمد ابو المعاطى البغدادى23291

20209.522.513208567ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127خالد السعيد عبد الفضيل محمد حسن23292

322713.5251419.5111.558.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127خالد وليد فرج محمد السعيد23293

2817.514201519.594.568.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127صيام محمد صيام احمد السيد23294

3429.51827.5192012868ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127عبد الحميد خالد عبد العظيم محمد العيسوى23295

2927.516.529.51520117.567.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127عمر احمد عبد الفضيل محمد حسن23296

34.527.515.527.515.520120.568.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127فارس محمد سعيد ابراهيم تحفه23297

37.52919.528.51920133.55.58.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127محمد ابراهيم محمد محمد الجنيدى23298

2525.515.525.517.52010968ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127محمد تامر محمد جبر محمد23299

2526.512271620106.56.58.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127محمد سامح توفيق عوض23300

29.52715.527.515.52011588.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127مصطفى حسين اسماعيل ابراهيم23301
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151710.516.54.51963.56.56.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127اخالص نشات محمد محمود23302

33.519.510.517.59.51190.576ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127اسراء محمد ابراهيم عبد اللـه الموجى23303

33271414.51516103.588ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127اسراء محمود عطيه حسن عبد السالم23304

33.52716.520.517.515.51156.57.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127اسماء احمد عبد الحكم عبد السالم23305

24.51514.5161212.5827.57ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127االء محمد توكل عبد اللـه ابو الوفا23306

3025.51720.515181087.57.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127امل خالد محمد عبد الرازق حسن23307

31.52616.525.51719116.587ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127ايمان جمال منصور رزق ابراهيم23308

2626.511.52010.51794.57.57ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127بسنت السعيد محمد عبد السالم23309

13.5171013.54.51758.57.56ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127روان خيرى كمال المتولى منصور23310

2923152416.519107.56.56.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127سماء السيد حسين اسماعيل23311

25.51413.598.51670.586.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127شيماء بكر صالح بكر البغدادى23312

000000000ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127فاطمه احمد محمد رمضان شكور23313

39.529.51929.52018137.572ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127فاطمه سامح الشحات رمضان23314

33.52412.52015.516105.567.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127منه اللـه صيام رفعت رزق ابراهيم23315

35.527.515.518.5171611487.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127ندى محمد سالمة السيد قاسم23316

352914.520.51519.51147.57.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127ندى ناصر محمدى على احمد23317

35291121.51620112.56.57.5ادارة طلخا  004محمد عياد ع م  0127ياسمين محسن عبد الغفور حماد محجوب23318

21.5201118.59168088ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ابراهيم نبيل السيد ابراهيم عبد البارى23319

33291720.51818117.5810ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد ابراهيم عبد العزيز البيلى حجازى23320

35.529.518.5282017131.5810ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد العربى محمود على اسماعيل23321

342817.527.51817125810ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد القزافى محمود على احمد23322

36.5301929.52020135810ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد تامر عبد الحافظ زكى على23323

5.512.56.5147745.567.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد حسن محمد حسن على الدهرانى23324

34.52617.526.518.520123810ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد ربيع معروف السيد على23325

35.528.515.525.515.520120.559ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد عبد العزيز رأفت عبد العزيز عوض23326

29.527.514.527.516.520115.568.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد عبد الفضيل حسن حسن نصار23327

17.521.512.5168.518.5765.58.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد كرم احمد السيد احمد23328

36.528.517.526.519.520128.599.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128احمد محمد احمد محمد على الصياد23329

3427.517.523.51420116.589.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ادهم محمد السيد عبد الفتاح ابراهيم23330

20.5261519.513149479ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسالم عبد المنعم عبد المنعم على يوسف23331

30.529.5152317.517115.589.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسالم عرفات عبد الفضيل احمد على23332

1118.51218.57.5967.568.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128الدرينى تامر الدرينى عبد الكريم23333

2.5125.511.54.54.5365.55.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128السيد حسن عابد السيد احمد23334

332717.52012.51811077ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128جمال هانى سمير الدرينى السيد23335

36.52918.52815201277.58.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128حامد محمد فتحى شعبان رزق23336

37.53018.528152012989.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128حبيب المغاورى عبد التواب ابراهيم حبيب23337

3028182514.512115.588.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128حسن التميمى حسن حسين السعداوى23338

3327.517.52115.516.5114.57.59ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128حمدى عصام سعد محمد على شلبى23339

23259.51810.511865.59ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128را فت محمود عبد المنعم على على23340

3229.516.52115.518114.576ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128رضا لطفى عبد العزيز البيلى على23341

2724.514.523161110575.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سعد محمد سعد عبد الجليل فودة23342

13211216.512.510.5756.55ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128صبرى وائل فاروق مصطفى سليمان23343

3221.51624.51715.511165.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128صالح وائل عبد اللـه حسن حسن23344

342714.5201717.5112.575.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128عبد اللة السيد سعد عبد الحميد المرسى23345

35.527.51626.52016.5125.556.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128عالء على سرور سعد ابراهيم23346

000000000ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128على زكى ابراهيم مصطفى23347

24.52211.511.5141383.55.55.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مجدى الزناتى زكريا متولى على23348

352714.5231818117.55.56ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد احمد السيد احمد البسطويسى23349

Page 478



Term1

352915.526.518.517.5124.54.56ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد السيد جابر محمد23350

35.527.51824.519.51812586.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد المغاورى فاروق عبد المنعم23351

22.518.59.52014.5118575ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد حسن محمد احمد حسن23352

34.52415.52316.515113.576.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد حسنى رمضان عبد الفتاح السيد23353

342616.52419.51912087ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد سامى الياقوتى عبد الحميد23354

3.55.55.5107.583242ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد سعد ابو الحسن محمد ابراهيم23355

16.514.51213.5610.562.564.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد طاهر عبد الحافظ طاهر محمد23356

32.522.51724.51816114.586ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد فيصل عبد الحليم متولى على23357

32.520.517.522.514.511.5107.576.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد مجدى السيد المتولى على23358

21.51716.5201298775.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد محمود عبد الحليم محمد الديسطى23359

3527.517.5282014.512886ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد مختار مصباح محمود فودة23360

4.513.56.549.583863ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمد هانى السيد حسن حسن23361

27.519.513.523161099.585.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمود اسماعيل ابراهيم عبد القادر بركات23362

33.527.517.527.519.519125.586.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمود سامى محمود محمد على شلبى23363

27.511.515261619.59676ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمود على محمود عثمان احمد23364

3323.51525.51919.511686.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128محمود هانى المحمدى السيد منصور23365

22.519.513.525.514179584.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مراد محسن مختار السيد البسيونى23366

1813142513198385.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128هانى سعيد موسى طلبة الشربينى23367

322217.52517.518.511486ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128وليد رضا سعد محمد عبد الخالق23368

36.529.518.528.52018.513388.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسراء محمد احمد محمد الجندى23369

3526.518.5272018.512789ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسماء اسالم البدراوى الحسينى23370

37301929.52019.5135.599.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسماء السيد زكريا محمد السيد23371

8.5141021.510.515.564.575ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسماء السيد محمد السيد على23372

3326.516261520116.585.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسماء شاكر عبد السالم عبد اللطيف23373

17.57.512.524519.566.585.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسماء فرج فرحات ابوزيد السيد23374

34.524.5172617.519.5119.586ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اسماء محمد ابو السعود عبد الواحد الموافى23375

3428.51929.519.518130.586.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اشجان عبد البديع حسن حسين على23376

35.530182819.519.513166ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128امل محمد مصباح الزهزهانى23377

30.523.517.526.51917.511787ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128امنية عبد العزيز عبد الرحمن عبد الحميد محمد23378

3530182819.518.5130.566.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اميرة عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ابراهيم23379

32.526.51525181911785.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128انجى اكرامى الطهرى السيد على23380

372918.527.51819.513086ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ايات سعد ابو الفتوح احمد ابراهيم23381

33281727182012386ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ايات عبد السالم محمود محمد شلبى23382

3227.515.526.517.52011985.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية احمد عبد اللطيف البيلى على23383

34.527.51625.51720120.585.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية ايمن ابراهيم عبد البارى23384

372918.529.5202013489ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية ايهاب على طة عبد الهادى23385

37.52715.529201712989ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية رضا ابو السعود عبد الواحد23386

32.528153019.52012598ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية رضا السيد عبد العال عابدين23387

37291930202013598ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية سامح عبد اللـه الراجحى مجاهد23388

10.5187.5248.515.568.568ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية عطية عطيه على الصياد23389

262614.525.51518.510778ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية محمد سمير محمد الجوهرى23390

2428.51027.514.517.5104.578.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128اية وليد محمود ابراهيم شعبان23391

3830193019.520136.569ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ايمان احمد صالح بهجت صالح23392

21.524.51021519.58268ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128بسمه حامد فاروق حسين السيد23393

38.52917302018.5134.589.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128بسمه حسن البيلى حسن23394

34.52718291820126.578.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128جانا عماد الدين حمدى المنشاوى23395

35.527.517.5301817.5128.589ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128جيهان ياسر عبد النعيم رياض ابو النجا23396

39.527.517.5301919133.569ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128خلود ربيع جابر محمد احمد23397
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يا صبرى محمد على شلبى23398 39.52916.5301920134710ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128دال

يا محمد فرج العدوى حبيب23399 392919.5302020137.5710ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128دال

36.52718.5272019129810ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128دعاء حامد شحاته عرفات على23400

دا ياسر شحاته عرفات23401 27.52414.52715.520108.5510ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ران

يا يوسف محمد يوسف23402 383019.5302020137.579.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ران

22.523.517.5271713107.557.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128رحمه محمد محمود عبد الخالق احمد23403

34281826.518.513.512559.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128رنا صالح الرفاعى المعداوى ابراهيم23404

36.52815.527.517.520125510ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ريم وليد يوسف محمد يوسف23405

2928143018.520119.569.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ريهام عزت حامد عبد التواب احمد23406

3324.51817.5151710865.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128زينب حسن محمود الموافى الليثى23407

372416.524.5172011966.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128زينب شحتة سعيد عبد العزيز23408

35.52215.518162010758.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سارة اشرف عبد الغنى محمد عبد الغنى23409

24191618.5142091.568ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سارة السيد ابراهيم حامد حامد23410

3624.517241519.5116.569ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سارة السيد عبد الشكور عبد الحميد23411

332413.51715.52010368ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سارة رشاد عبد العزيز عوض عبد العزيز23412

37.52918.530202013579.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سارة محمود طلعت عبد العظيم محمد23413

37.53018.529.52020135.589ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سارة محمود عبد الفضيل حسن23414

29.528.51014.51219.594.558ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128سماء على عبد المجيد سعيد عبد العظيم23415

32.519.516.51616.52010177.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شروق عبد المجيد رفعت صادق ابو المعاطى23416

26.5181619.51315.59356.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شروق عبد النبى عبد المنعم محمد احمد سالم23417

3423.51820.51719.511368ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شروق عبد الغنى عبد التواب احمد الجندى23418

3727182117.520120.568.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شروق محمد ابراهيم محمد احمد23419

37.527192319.51812678.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شهد االمير سلطان البدراوى23420

383019.5302020137.577.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شهد ماجد الجميل محمد يوسف23421

121010.593.513.54544ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شهد محمد ابراهيم محمد احمد23422

24.524.5161512.52092.576.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شهد محمد سعد عبد الهادى23423

36.52817.517162011568.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شيماء الرفاعى السيد ابراهيم عبد العال23424

38.53019302020137.578.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128شيماء رجائى عبد الحى عبد التواب الجندى23425

5.56.575.541028.533.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128عايدة كريم ابو الحسن محمد ابراهيم23426

24.52114.519.5111790.556.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128عبير محمد الشحات محمد احمد23427

32.520.513.524.51518.510665.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128عزيزة اسامة عبد الحليم عبد الحميد23428

3220.515.524.512.51810566.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128فاطمة السيد فاروز محمد عبد اللة23429

37.53019.530202013778.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مروة عبد المنعم محمد احمد حسن23430

3416.515.52417.518107.565.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مريم احمد محمود عبد اللة امين23431

351114.522.516.51699.577ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مريم جاد جاد عبد الحى23432

38.530193019.52013777.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مريم خيرى محمد الراجحى مجاهد23433

25.521.514.52411.5209763ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مريم محمد حسن حسن نصار23434

38.529.517.5302018.5135.587ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مريم محمود توفيق عبد الواحد توفيق23435

7.58.54.56.51.51428.551ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ملكة حسن السعيد حسن على23436

383018302019.513677.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128منار محمد جمعة بدران ابراهيم23437

343014.529.5182012677.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128منة سعد محمد على السيد23438

36.52517.529.518.51612757ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128منه السيد عبد اللة حسن امبابى23439

341615231615.510466ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128منه محمد سعد عبد الحميد على23440

33.523172817.519.511967ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128منه محمود البسطويسى مختار23441

38.529.51830202013679.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128منى احمد زكى على احمد23442

31.514.515.52914.51810565.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128منى محمد فاروق مصطفى سليمان23443

2910.5152210.5188755ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128مى احمد السيد عبد الحى23444

38.524.5192717.516126.565.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نادين ابراهيم محمد محمد قنديل23445
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36241825.517.51612164.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ندى احمد اسماعيل على اسماعيل23446

23.55.515710156143ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ندى احمد السيد سالم احمد23447

393019301815136710ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ندى حامد السعيد محمد السيد23448

34.53017.527.51619125.575ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ندى محمد عبدة عبد المنطلب23449

36.529.517.528.5191913175ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نرمين احمد عبد العزيز محمد احمد23450

36.529.51827131912486ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نرمين عالء الدين زكى السيد23451

2126.51723.513.517101.575.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نها صدقى محمد حامد شلبى23452

34.528.5182515.520121.565.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نور وليد على محمد عبد الغنى23453

352917.525.5172012475ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نورا ابراهيم طة على محمد23454

28.5261821.5111910564.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نورا احمد السيد حامد احمد23455

34.528.51824.51620121.567ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نورا مصباح جمال عبد الظاهر محمد23456

35291824.517.52012476.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128نورهان جمال محمود عبد البصير محمد23457

27291623.51420109.576.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128هاجر سعد شاكر عبد السالم23458

35291827191912886ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128هاجر عابد محمود سعد محمود23459

35.529.5182918.519130.586ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128هاجر عبد الباسط احمد محمد23460

3629.51828.5171912956ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128هاجر عيد عبد اللطيف عيد محمد23461

121514.59.5410.5554.53.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128هناء ايهاب حسن عبد القادر محمد23462

2825.513.5179199374ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128يارا محمد سعد عبد الهادى23463

36.5281928.519.520131.575ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128يارا وليد عطية عطيه الراجحى23464

38.529.518.52918.51813475.5ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ياسمين اشرف رأفت عبد القادر محمد23465

34.5291824.5161912275ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128ياسمين جالل صبرى عبد الحى حسن23466

3528.517241820122.575ادارة طلخا  004السالم ت أ بالروضه  0128يمنى خالد حسين احمد عطية23467

17.52210.52812.51290.56.57ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ابراهيم طه عبد الجواد بدران23468

2019.514.527.5141295.56.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ابراهيم محمد ابراهيم حامد المنياوى23469

35.530162817.5141274.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ابراهيم محمد عبد الحميد احمد شلبايه23470

262614.524.513.513.5104.56.57ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ابراهيم مخلص محمد محمد عمر23471

3629.516.52917181286.55.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129احمد ابراهيم حسن صادق المنياوى23472

30.52817.52816.516.5120.56.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129احمد ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف شعيب23473

34.5261729.517.514.5124.54.57ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129احمد عبد العزيز احمد الديسطى صالح23474

29.52717.528.514.511.511767.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129احمد على الشربينى عبد الهادى الشربينى23475

35.527.51930181613056ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129احمد محمد فاروق محمد جاويش23476

36.5281929.519151323.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129احمد ممدوح فرج حسن الجندي23477

3224.51627.5161311657.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسالم احمد امين محمد حبيب23478

3728193018.515132.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسالم احمد عبد اللـه المحمدى بدوى23479

3528192817.515.5127.547ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسالم محمد عبد السالم السيد عاصى23480

32.527183016.51512459ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسالم محمد محمود حسن الجندى23481

3528.518.53015.513127.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسالم ياسر حامد محمد عبد الرحيم23482

3024173017.514.5118.566.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اشرف السيد عبد الوهاب عبد الوهاب السقا23483

28.5261828.514.511.5115.567ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ايمن محمد صبرى ابراهيم جاويش23484

31.528182917.515.512467.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129بسام احمد عبد العزيز محمدعبد النبى23485

33281829.518.51512768.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129بهاء زينهم وديع حامد جمعه23486

3122.51828.5171511767ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129خالد فيصل جاب اللـه محمد جاد الحق23487

3226.51629.51319.511767.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129زياد طارق امين على الصعيدى23488

362919.52917.51713177.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129سعد محمد السعيد الشربينى عمر23489

25161221.51010.584.575ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شادى محمد على الشحات حسن23490

28.526.515.52915.51711537.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129صالح عطيه احمد احمد صالح23491

2317.513.525888746ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129صالح مصطفى عارف احمد شهاب الدين23492

34.524152814.514.511636.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129صبرى عبد الحليم عبد الحليم البسيونى23493
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3729.51829.515.516129.577ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عادل هاتى محمد نعمان23494

3428.5162914.51812257.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عبد الرحمن احمد محمد ابراهيم عبد الوهاب23495

35.53017.529.517.518.513057ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عبد الرحمن عزمى احمد على حالوه23496

34.527.5162814.518.5120.566ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عبد الرحمن محمد احمد ابراهيم عبد الغنى23497

352918.52917.51912957.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عبد الرحمن ناصر السيد ابو العنين الحمادى23498

128.57.513.5810.549.565ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عبد اللـه ابراهيم صبح صالح  عبد الرحيم23499

36.529.519.5302020135.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عبد الرحمن صالح ممدوح السعيد منصور23500

3627.51929.5172012987ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129على احمد القصبى احمد القصبى23501

3327163016.514.5122.588.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129على مصطفى على امين متولى23502

302614.529.5171511788ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمار احمد محمد على حسن الجندى23503

26201425.514.51410068ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمار محمد عبد المطلب عبد الغنى سند23504

2919.516.527.51713.5109.587.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمار محمد محمد على وفا خلف اللـه23505

3430193018.518131.587.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمر حامد محمود الشربينى عمر23506

24.52316291617108.587ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمر فتحى الهاللى فتحى الهاللى23507

33.5241229127.5110.545.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمر نشات علي احمد المتولي23508

3729193018.517.5133.566ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمرو احمد حلمى عبد القادر سعيد23509

33211725.51512.5111.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عمرو خالد ابراهيم عبد السالم حالوه23510

28.52813.5281316.5111510ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129فارس ابراهيم رشاد امبابى سرور23511

3126.51627.51118.5112510ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129فارس ياسر على حسن البسيوني23512

372917301919.513259.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129فهد هاني عبد المطلب عبد الغني سند23513

36281929.516.519.5129710ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129كريم احمد محمد عبد اللـه ابراهيم23514

282817.52913.514.5116510ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129كريم محي الدين امين على23515

37.5291929.52020135710ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129كريم مصطفى امين عبد الرحمن الديسطى23516

353017.53018.517131510ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد احمد رسالن امين رسالن23517

30221728.517.517115510ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد البيومى الشحات حسن محمد عوض23518

372614.529.51417.512178.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد السيد محمد السيد احمد عبد العال23519

24.519.515.527.51314.510078.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد حسن ماهر محمد حبيب23520

33.52616301917.5124.578.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد خالد ابو اليزيد ابو المعاطى23521

272313.523.51415.510168.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد رضا عبد السالم عبد الحافظ المغربي23522

36.524.517.528.51918.512659.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد شفيق الشحات شفيق الشربينى23523

31.5251827.515.518117.5410ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد عبد الرازق فاروق محمد حبيب23524

3224.5152715.517114610ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد عبد السالم حلمى عبد القادر سعيد23525

36.523.5152817.518.5120.5410ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد عبد المجيد عبد التواب احمد شهاب الدين23526

20157.5148.515.56535ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد على الشبلى طه23527

27.5261429.514.517111.577.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد نصر الدين السيد محمد السيدعيد23528

373014.53018.51713058ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمد وائل محمد عوض السعيد23529

3727.51529.518.519127.579ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمود ابراهيم عبد الموجود محمد عبد النبى23530

37291530191913078ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمود السيد عبد الباسط عبد المجيد فرحات23531

3126153013.519115.578ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمود المتولى احمد محمد السيد23532

352716.52917.51912567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمود زين الدين ابراهيم اسماعيل الشحات23533

3228.51628.517.518122.587.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمود على ادم محمد عطيه23534

21.526.512.5291316.5102.566.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمود نبيل محمد بركات محمد23535

35.529.518.529.5191913278.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129محمود وليد سعد البسيونى داوود23536

33.527.5143019.518124.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مصطفى رفعت على مصطفى الديسطى23537

35.52617.53019.518.5128.578.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مهند ايمن محمد سعيد هريدى23538

36.5291529.519.518129.579ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129وليد عزت امين محمد حبيب23539

2228.51625.516.514.5108.548.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129يوسف عبد الوهاب فتحى عبد الوهاب23540

33.52715.529.515.519.512189ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129يوسف على على السيد رسالن23541
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3728182919.520131.578ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129يوسف محمد امين عبد الرحمن الديسطي23542

3025.517.53017.518120.576.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129يوسف مخلص محمد عبد الجواد عبد الوهاب23543

37.53019302019.5136.577.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اروى محمد محي الدين علي الهالوي23544

3829183018.519.5133.588ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسراء محمد السعيد عبد العال شحاته23545

37.5301829.52016.513568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسماء ايراهيم اسماعيل محمد الديب23546

24.52216.52916.515108.572ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسماء حسين منصور ابراهيم حسين23547

36.529.519.529.52018.513568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسماء خالد محمود خالد خالف23548

373018.529.5191713468ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اسماء محمد عبد الحميد احمدشلبايه23549

37.52818291918.5131.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129االء عبد اللـه فرج حسن الجندى23550

37.529.51829.51818132.588ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129الهام شريف مجدى خفاجه محمد الموجى23551

34.528.51829.515.51712688ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129امل السيد على حامد رمضان23552

30.52918.52914.513.5121.587.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129امنيه السيد محمد السيد جمعه23553

3729.519301816133.588ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اميره السيد عبد الفتاح عبد الحميد شهابى23554

3629.520292019134.58.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اميره السيد على حسن مرزوق23555

37.529203019.5191368.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129اميره عبد اللطيف عبد اللطيف ابراهيم23556

3829.519.529.51918135.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ايمان السيد حسن صادق المنياوى23557

2929192916.518122.587.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ايمان عمرو محمود احمد صقر23558

38.529.519.529.5201913788ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ايمان يسرى عجيب محمد اتلسيد23559

332919.5292019130.58.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ايه حمدى محمد عبد اللطيف23560

3729202920191358.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ايه عادل محمد نعمان23561

29.528.5192918191246.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ايه نادر حسين يوسف االسطى23562

2629182816.518117.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129بسمله السيد عبد الحميد مصطفىحسين23563

35.52919.529191913288ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129بسمله جالل عبد المطلب صالح عبد الرحيم23564

26.52818.528.51718118.588ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129تسنيم ايراهيم عوض على القط23565

33.52920292017131.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129تهانى الحسانين كمال محمد عبد الحميد عقيل23566

37291929.51716131.598ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129حال نشات احمد ابو العال محمد23567

272818.52916.515.51195.56ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129حنين نعمان محمد ابراهيم القط23568

33291829.51715126.56.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129حنين يحى صديق عبد اللـه حالوة23569

342918.528.51816.512865.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129خلود خالد حلمى نجيب ابو العنين23570

31.52818.53019.516.5127.578ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129دعاء عابد محمود احمد حجازى23571

31.52918.53018.516127.548.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129دعاء محمد فتحى على سليم ابو العز23572

32.52917.52919161273.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129دنيا ابو المعاطى ابو اليزيد ابو المعاطى سعيد23573

11.520.513.523.511.511.580.547ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129رنا محمد فؤاد متولى ابراهيم23574

28.52918.529.51814123.588ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ساره شعبان عبد الخالق صالح عبد الرحيم23575

31.5291929.516.516.5125.557ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ساره محمد سالم سالم معروف23576

282618.528.5181311958ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ساره يسرى محمد جاد حمايه23577

33.52918281816.5126.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129سحر وحيد رجب عبد المقصود23578

33281829.517.516.512678ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129سلمى عالء عبد الجواد عبد الباقى الشبلى23579

35.52918.529.51815.5130.566ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129سماح محمود عبد الغني مصطفى داود23580

3228.519282017127.576ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129سمر خالد ابراهيم عبد السالم حالوة23581

34.529.52029.52017133.576.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129سها عرفات عبد المنعم محمد احمد شوكة23582

35.529.52029.51915.5133.585.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شروق شكرى ابراهيم ابراهيم عبد الوهاب23583

30.52818.52818.517123.57.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شمس السيد احمد محمد السيد على23584

36.52920302019135.58.56ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شهد الشربينى حامد الشين الحمادى23585

332918.5281713125.557ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شهد شريف حسبو عبد المجيد حسبو23586

32.527.519.528.5171712588.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شهد عبد السالم على السيد23587

37.53020302019137.57.59.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شهد عبد العزيز عبد العزيز محمد عمر23588

36.5302028.519.519134.577ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شهد محمد ماهر عوضين المحالوى23589
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31.52919.528.519.51912879ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129شيماء محمد الشربينى عبد الهادى الشربيني23590

33.53019.529.51917131.579ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129صفا مطيع طلبه يوسف الحمادى23591

32.529.518.52819.516.512868ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ضحى عبد الخالق محمد غنيم الكردى23592

3428.518.528.51717126.578.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ضحى عبد اللطيف محمد حسن الديب23593

3330182919.517.5129.578.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129عبير عطية حسن البسيونى23594

34.5302026.519.517.5130.556ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129غادة السيد فهيم يوسف الجندى23595

35.52916.525.51618.5122.586.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129فاطمة محمد عبد السالم اسماعيل الشحات23596

35.528.52028.51918.5131.587.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129فيروز رزق السيد محمد الديب23597

36.529.51827.519.51713188ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129لبنى ناجى ناجى محمود صالح23598

34.528.518.5251917125.577ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مروه عبد اللـه رزق ابراهيم23599

32.529182216.517.511856.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم زكريا عبد السالم عبد المنعم الكردى23600

35.529.519.5241718125.559ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم عبد السالم حسن حسن جاويش23601

27.53015.522.513.51610966ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم كمال كمال محمد عبد الحميد عقيل23602

32301829.517.51812767.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم محسن مصطفى محمد الحلو23603

36.5301727.518.518129.557ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم محمد السيد محمد23604

3329.51826.516.518123.556.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم محمد حامد محمد خليل23605

3426172513.517.5115.554ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم منصور برهام حامد الديب23606

232416.5271616106.576ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129مريم هيثم محمد محمد عطيه23607

352717.52616.517.512254ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129منه رأفت احمد احمد شلباية23608

37301828.51920132.556.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129منى وليد سعد البسيونى داود23609

363017.528.5192013168.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ندا وائل كمال ابو العنين ابو العنين23610

3530193018.518132.579ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نداء محمد محمد على شوكه23611

3630193019.518134.569ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ندى محمد عبد البارى عبد الغنى سند23612

36.53019.530191813569ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نرمين الطنطاوى صابر الطنطاوى23613

3530192918.518131.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نسيبه عبد السالم احمد السيد الدسوقى23614

363019.5302018135.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نهى خالد فؤاد عوضين المحالوي23615

15.52411.52716139443ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نورا نايل طلبه يوسف23616

33301828.518.51812868.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نورهان حمدى ابراهيم ابراهيم عبد الوهاب23617

36.53018.530191813468.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نورهان حمدينو محمود خالف23618

37.53019.53019.517.5136.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نورهان رضا عبد الغنى محمد عمر23619

363018.529.519.519.5133.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129نورهان هانى احمد الشربينى شوكه23620

34.5301929.518.519131.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129هاجر محمد السيد عبد الهادى الشربينى23621

35.5301829.5192013268.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129هبه احمد الشربينى محمد حبيب23622

353019.53018.52013378ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129هداء صفوت محمد ابو العنين ابو العنين23623

2018162514.51793.546ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129هدى ابراهيم محمد السعيد السيد23624

3530193017.518.5131.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129همسه شريف محمد على على الحلو23625

36.53017.53018.520132.578.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129والء محمد عبد الهادى عبد السالم عبد الهادى23626

33.53017.529.51820128.577ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ياسمين اشرف محمد خالد عطوة23627

34.5281727.518.518125.577.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد رشاد العدوى ع بكتامه  0129ياسمين محمد الشربينى السعيد سليم23628

8.519.582510147176.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130ابراهيم عماد ممدوح عبد الرحمن عطيه23629

1828.51528.5151910578.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130ابراهيم وائل ابراهيم سعد ابراهيم23630

35.53017.53016.520129.579ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد السعيد عوض ابراهيم العشماوى23631

610.511.523.56.5125867ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد السيد رزق عبد الجواد شومان23632

35.53017.529181813079ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد السيد محمد محمود محمد23633

1219.5142391377.578ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد الشحات السيد بركات ابراهيم23634

19.5221328131895.56.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد الشحات حسن السيد سليمان23635

35301829.518.51813179.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد العيسوى ابراهيم سيد احمد23636

21.52515.525.5121599.568.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد ايمن السيد زكى سعد23637
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34.529.518.5291816.5129.568.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد ايمن عبد السالم عبد الكريم معين23638

37.529.51830191713469ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد جادو احمد عبد العاطى جادو23639

3029.518.529.518.5161266.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد خالد جياد مير عطيه23640

519.58225.5146054ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد خالد مسعد عمر رمضان23641

28.5291627.5141911579ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد سامح عيد الدسوقى عيد23642

27.5301627.5142011569ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد سامى احمد عرفات السعداوى23643

2.510.5617.551341.563ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد سعد سالمه محمد شلبى23644

1321.512237.516.5776.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد عبد الجليل حلمى عبد الفتاح على23645

12.5237.5216157057ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد عبد العزيز محمود حافظ محمد23646

424.514.519.57.5167045ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد عبد العزيز يسرى عبد العزيز حسن23647

26.52917.528.51417115.569.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد كمال عبد الحميد مصطفى السيد23648

1826.515.527.51316100.569ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد ماهر احمد خليل خليل23649

1915.511.520713.57365.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد محمد رمضان عبد البر ابو زيد23650

3428.517.5301819.512869.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد محمد عبد اللـه عبد المولى رزق23651

16111317.5121569.577ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد محمد على ابراهيم ارواش23652

353018.5291920131.579ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد محمد محمد على موافى23653

251411.519101579.589ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد مسعد عطيه البشير محمد23654

332817.525.5172012178.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130احمد نافع السعيد احمد عيد23655

37.529.519.52919.5201357.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130اسامه مجدى محمود ابراهيم عيد23656

2721.5162512.518.51026.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130اسالم سعد محمود سعد محمود23657

16.519.512.524.51215.58577.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130السيد احمد ابراهيم الديسطى سلطان23658

319.58.521.58760.554.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130المتولى محمد حامد عبد الرازق البسيونى23659

1720.515.517.5151885.584.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130ايمن رجب السيد حامد الحسانين23660

2829.51725.518.520118.588.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130ايمن محسن ابراهيم فرج العفيفى23661

30.529.51727.517.52012288.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130ايهاب ماجد محمد اسماعيل االفندى23662

31.523.519251414.511379.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130حامد سامح السيد محمد سليمان23663

31281828.517.52012378.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130حسام حامد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف23664

352817.529.518.520128.56.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130حسن محمد السيد الشحات على23665

30.529.5152817.520120.5810ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130خالد عالء معوض رمضان حسن23666

20.522.5142011.52088.578.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130خالد مدحت محمد عبد الهادى احمد23667

34.52817291720125.57.510ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130خالد وليد السيد عبد العزيز السيد23668

3127.517.52917191226.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130رحيم سامح الديسطى عبد المحسن عنتر23669

2625.51728.516.517.5113.588ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130رمضان محمد فتحى محمود ابو الفتوح23670

3728.51829.5182013189ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130زكريا رضا زكريا حامد عبد العاطى23671

36.529.5193017.519.5132.57.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130زياد السيد محمود على محمد23672

3421.51826.519191198.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130زياد كمال الدين احمد احمد جادو23673

3125.5172718.52011988.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130زياد محمد حسيب حسن الطنطاوى23674

3524.51726.572011097.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130سامح ربيع محمد جمعة جمعة23675

23.522.51422.5614.588.57.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130سامى عماد رزق الديسطى الرفاعى23676

2623.515255.517956.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130سمير حامد المهدى حامد الباز23677

30.520.51729.510.52010889ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130سمير عبد المنعم سمير عبد المنعم ابو المعاطى23678

36301629.51120122.588.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130سيف الدين محمد فراج عبد الحفيظ عرفان23679

3228.515.528.510.52011588.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130صالح محمد صالح عبد الهادى غازى23680

33.527.513.529.59.520113.578ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130طاهر مصطفى محمد طاهر مصطفى الشربينى23681

25.519.5102513.52093.576.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن ايهاب صبرى حبيب حسين23682

2323.51218.58178585.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن سعد سمير سعد البسيونى23683

1215.5513.5511515.54.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن شكرى احمد احمد جادو23684

1818.512.5249.517.582.57.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن عبد الهادى محمد عبد الهادى احمد23685
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16.52213.5231011855.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن عماد السيد حامد الحسانين23686

000000000ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن محمد الشافعى محمود عيد23687

35.52818291820128.5810ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن محمد طلعت المتولى حسن23688

3322.515268.5191057.56.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن محمد فتحى عبد اللطيف عطيه23689

3771317.53184.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن مسعد الموافى احمد بدير23690

352915.52715.52012289.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد اللـه الشحات حسن بدر سلطان23691

362815.527.513.519.5120.57.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الوهاب عالء عبد الوهاب ابراهيم سويلم23692

3127.5172613.52011576.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد الرحمن حسن ياسين حسن الديسطى23693

3326.51726.515.517.5118.575.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد اللـه الدسوقى محمد على كيوان23694

12.515.5921.5121470.565.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عبد اللـه السيد المهدى حامد الباز23695

620.591721054.566.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عصام محمود عبد الرحمن احمد محمد23696

21.517926215.575.577.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عالء صالح عبد الحميد عبد المعطى السيد23697

372819301519.512978.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130على سمير السيد عبد القوى غازى23698

15.5148.5239.514.570.576ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130على محمد محمد احمد اسماعيل23699

1913.59.523913.57476.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130على ناصر ابراهيم على23700

37.52919.53018.514.5134.589ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عمر عصام السعيد احمد عيد23701

35271925.51617.5122.578ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عمرو محمد رزق مامور جمعه23702

12.5157148.5135766ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130عوض محمد عوض محمد السيد23703

3025121310149036.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130فؤاد رمضان محمد رمضان ابو السعود23704

28.52317.5215.514.595.577.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130فارس مراد عبد الهادى السعيد عبد الهادى23705

1714.514.513.5131272.53.55ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130كريم عادل ابراهيم عبد اللطيف االلفى23706

37.52919.5261718.512966.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130كريم عبد الرازق حامد عبد الرازق منصور23707

31.523192515.516.511487ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130كريم وليد عبد الحميد حسن الطنطاوى23708

30.52116.517.511.513.59767ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130كمال الدسوقى كمال الدسوقى فرج23709

121313.52077.565.567.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130ماجد محمود السيد حامد الحسانين23710

33.529192717.513.512657ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130مازن شريف رضوان بدوى حسانين23711

212416.521.513.51796.566.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130ماهر السيد ماهر السيد ابراهيم23712

3626.51925.5151712268.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد ابراهيم احمد ابراهيم زلط23713

31.521.5182614.517111.568.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد احمد فتحى حامد عبد اللطيف23714

352619.529.516.518.5126.589.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد اسامه صالح الدين عبد اللـه غازى23715

352719.52917.518.512868.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد اسماعيل على اسماعيل الجمال23716

13.516.512.525.512.51080.556ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد السيد رجب المرسى احمد23717

12.510.5620985855ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد السيد عطيه عبد الوهاب ابو الحسين23718

2120.515.5209.515.586.54.57ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد تامر عباس محمد داود23719

34.528192814.517.512488ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد حامد السيد حامد احمد23720

211510286.515.580.556.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد حسن كمال الدسوقى فرج23721

352717.5291516.5123.567ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد حمدى شعبان الديسطى ابراهيم23722

17.517.51622.514.5148856ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد ربيع ابراهيم حامد االتربى23723

26.516.51419.51111.587.546.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد رشاد محمد ابراهيم ابراهيم23724

5.525.51510143865.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد رمضان محمد المتولى احمد23725

3725.517.527.515.51612369ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد شاكر ابراهيم على حسن23726

2421.517.52515.517103.547.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد شعبان عبد الحكيم محمد المغازى23727

3728182916.516.5128.577ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد عبد الهادى محمود احمد عنتر23728

1920.51017.510147737ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد عمر خطاب عبد الرحمن23729

35251729.516.51612358ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد عيد محمد مصباح الحسينى23730

352717.528.51316.512148ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد فهمى عمر حامد جاد اللـه23731

36.52717.529.51816.5128.579ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد مصطفى محمد مصطفى سلطان23732

91312111014.55533.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمد وائل السعيد عايد عبد اللـه23733
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33.523.517.522.5151811265ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود احمد ابو العنين متولى حندوسه23734

20.5141019.510.516.574.525.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود اسامه محمود ابراهيم عيد23735

1617.5918.5810.56968ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود حمدى احمد احمد جادو23736

31.5301724.51916.512277.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود رأفت رجب خضر خضر23737

362719.524.51919.512677.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود عادل محمد راتب يوسف23738

38.51419.517.51762.567ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود محمد حامد عبد اللطيف يوسف23739

23.52012239.514.58875.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود محمد عبد المولى السيد ابو حماد23740

3222.516.521.516.517.510976.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130محمود مدحت احمد خليل خليل23741

32.52415.522.517.51611289ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130مصطفى احمد نعمان السعيد حسين23742

31.518.51418.513.516.59678ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130مصطفى مجدى مصطفى السيد رجب23743

342813.527.5151211864.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130نور الدين عصام محمود ابراهيم يوسف23744

352617.5271614121.577ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130هانى محمد البشير ابراهيم سليمان23745

3625.517.5271615.512277.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130وليد احمد جمعه محمد جمعه23746

3226.51826.514.518.5117.5810ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130وليد عبد اللطيف البيلى عبد اللطيف يوسف23747

30.526.519.525.51614.511868ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130يحى ايمن يحى محمد عيد23748

30.526.52025.51512117.587.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130يوسف بركات احمد يوسف بركات23749

27261828.51215111.576.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130يوسف عاطف حمدى عبد المعطى غازى23750

242314.524.512.51598.586.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130يوسف محمود مصطفى على مدين23751

2926142813.514110.576.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنين  0130يوسف مسعد حافظ على عيسى23752

3014.57199879.56.54.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ابتسام ياسر الديسطى ابراهيم محمد23753

35.5301729.52018132910ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اسراء خالد محمد عيد البسيوني23754

3226.517.528.516.519.51218.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اسراء شريف السيد سعد ابراهيم23755

4.516.58.515.56.511.551.57.52.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اسراء عبد الناصر محمد ابراهيم السيد23756

3027152716.516115.588.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اسراء محمود برهام الدسوقى برهام23757

3325.516.522.517.51811588ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اسماء جمال النبوي عبد العزيز23758

20.5184.521.59873.57.56ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اسماء حماده عبد الحفيظ حسين23759

6.516.5419812545.52ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اسماء موسى محمد رمضان ابوزيد23760

3829.519292020135.577.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131االء ياسر راضى محمد عبد العاطى23761

20.522.513227.51485.57.55ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131الهام اشرف يحيى المتولى السيد23762

29.52816.527.515.518.511786ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131امل محمد سعيد محمد احمد23763

30.527.5172816.518.5119.585ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131امل معين عبد الرازق السيد الديسطى23764

352619.52919.51412978ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131امنيه محمد عثمان على سرور23765

3121.513.52712181055.54.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اموره احمد ابراهيم الديسطى سلطان23766

301610.522916.587.57.54ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131اميره ايهاب ابراهيم عبد الهادى احمد23767

2617.51424.510.51592.56.57ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايثار رفيق علي توفيق ابراهيم23768

12.511.56190.51149.57.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايمان قنديل مصبح الحسينى قنديل23769

27.524162715.51711079ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايمان محمود المهدى محمد عبد المجيد23770

342818.5301816128.5710ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايمان يوسف احمد يوسف بركات23771

3529.518.529.51819130.5710ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايناس يوسف احمد يوسف بركات23772

291816.527.516.515107.57.55ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايه راضي سرور عبد الهادى سرور23773

332318.526.518171198.56.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايه صديق عبد اللـه صديق ابو العنين23774

30.52616.52718.516118.57.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايه محمد رزق السيد السيد23775

27.520.513.52514.515.51017.56.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ايه محمد صالح المرسى على23776

32.5211323.514.519.5104.57.56.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131بسمله تامر على عبد الباقى محمد23777

20.516.51320.512.514.5837.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131بسمله حسنى عمر حامد جاد اللـه23778

3128.517.528.51816123.57.510ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131بسمله ماجد رمضان مامون جمعه23779

35291829.51719128.56.510ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131تسنيم خالد محمد صالح الدين ابراهيم الجندى23780

33271627.516.5181207.510ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131حنان حسين السيد حسين عطيه23781
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27.52415241516.5105.578.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131حنين السيد العيسوى سيد احمد ابراهيم23782

32.52817261617119.57.510ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131حنين الشربينى سمير الشربينى المتولى23783

32.52117.52515191117.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131حنين سعد عبد الرازق ابراهيم ابراهيم23784

30.525.516.525.518181167.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131خديجة خالد برهام محمد احمد23785

30.52216.524.517.5201117.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131خلود مصطفى الشربينى محمد23786

يا خالد السيد السيد محمد23787 2924.515.52313.520105.57.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دال

1665.5145.511.54778ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دنيا ابراهيم عبد النبى محمد السيد23788

28.51915261716.5105.57.55.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دنيا ايمن توكل عبد المجيد عبد العال23789

32.523.51726.51916.5118.57.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دنيا حسن عبد الحميد محمد المغازي23790

33.526.516.527.51719.51217.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دنيا سعد السيد الشربينى خليل23791

3929.518301820134.579ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دنيا عوض السيد على سليمان23792

3220.51227.513.520105.57.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دينا ابو زيد محمد ابراهيم معين23793

33.526.516.526.515.520118.57.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131دينا مصطفى البشير ابراهيم خليل23794

36.5261728.516.520124.56.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131رحمه مخلص صالح منصور السيد23795

32.52415.52013.517105.579ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131رشا احمد محمد نبيل السيد محمد23796

31.524.51615.51612.5103.576.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131رضوى شعبان لطفى المتولى عبد الرازق23797

37.528.51626172012568ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131رضوى محمد محمد على موافى23798

31.52815.52716.514.5118.568.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131رقية اشرف ابو العنين عبد الغني بدر23799

34.52917.528.51718.5126.578.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131رنا رمزى سعد ايوب العدوى23800

3329.518.526.51420121.56.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131روضه سعد فريد عبد النبى الطويل23801

37.52914.524.51619121.56.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131روضه على محمد على ابوطالب23802

17.5714.513.591361.55.56.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ريهام سامح حسان عبد المعطى غازى23803

29.52515.515.510.520965.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131زينب احمد عوض المتولى احمد23804

3329.5192516.5201237.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131سارة محمد محسن الديسطي المتولي23805

35301925.515.5181256.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131سعاد وحيد محمد مصباح الحسينى23806

32.52918251320117.57.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131سلسبيل محمود رياض حامد جاد اللـه23807

29.52918.52213.518112.57.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131سلمى ابو العنين محمد على كيوان23808

3129.519251419118.579.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131سما معروف محمد احمد حسن23809

34.528192516.5201236.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131سماح السيد حسين الديسطى على23810

2722.515.527.51620108.579ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شروق اشرف رأفت احمد عبد الفتاح23811

34.528.519.525.514.520122.56.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شرين شريف عواد عثمان عواد23812

343018.5251819125.55.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد سمير رجب عبد الرازق اسماعيل23813

35.529.51724172012379.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد شعبان رمضان على حسن23814

23301418172010278ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد عادل عبد اللـه حامد جادو23815

373017.527.5192013178ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد عاطف محمد معين حندوسه23816

37.529.516.5281920130.57.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد عبد العزيز عز الدين حسين محمد23817

29.5301624.517.518117.57.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد عبد العزيز محمد عبد العزيز ابراهيم23818

25251419.510.519946.53ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد عبد الهادى ابراهيم الديسطى سلطان23819

38.53020281820134.57.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد مجدى محمد ابراهيم عبد العال23820

36.528.51728.51720127.56.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد مصطفى عبد الحميد محمد المغازى23821

13.519.512.52341672.563.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شهد وليد ابراهيم على محمد23822

34.529.515.5271420120.566.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شيماء احمد عيد عابد رمضان23823

1814.589.53145365.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131شيماء على محمد عبد الهادى احمد23824

33.525.5141711.518101.578ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131صباح عمر ابراهيم امين عبد الفتاح23825

35.529.515.522.515201184.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ضحى بالل عبد اللطيف محمد سيد احمد23826

3123162414.519.5108.556.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131عال رضا محمد المتولى على23827

31281626.51818.5119.568ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131فاطمة محسن عبد اللـه محمد عبد الحافظ23828

302814.5211719.5110.569ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131فاطمه اشرف ابراهيم عبد الهادى سرور23829
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27.523.513.51910.518.59452ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131فاطمه المتولى على عبد الحميد المتولى23830

36.5281824.513.519.5120.574.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131فلاير ابراهيم صالح عبد الهادى غازى23831

592.55.50.58.522.557.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131كريمه عصام محمد سعد عبد الحى23832

34261524152011469ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ليلى الديسطى حسين الديسطى على23833

332816.524.516181185.58.8ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مروه سعد يحيى حامد محمد23834

36.529.51726.51920128.569ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم الشربينى احمد السعيد حسين23835

36.53019.530202013678.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم حسن ياسين حسن الديسطى23836

282720271918.51215.56ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم سامح على بدير على23837

2627.519.522.516.516.511266.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم عبد الحميد عوض عبد الحميد رمضان23838

29.53019.52919171275.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم عبد السالم مصطفى جاد السعداوى23839

33.529192919.5161306.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم ماجدى محمد المرسى محمد23840

35.529.52025.518.5171296.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم محمد السيد ربيع ابو النوى23841

36.529.52029.519.51513579.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم محمد حسنى مصطفى الشربينى23842

28.5302026.519161249.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم محمد عبد الجليل عبد العزيز الشربينى23843

28.52918.5271715.512049ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مريم محمود ابراهيم الدسوقى االمام23844

37.529.520302019.5137410ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ملك عبد الرحمن توكل حامد محمد23845

25.529.519.527.519.513.5121.56.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ملك محمد محمود عبد الزين على23846

25.527.518.523.513.512.5108.589ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ملك مصطفى حامد السعيد23847

31302029.519.515.513079.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ملك هشام محمود محمد العدوى23848

35302027181813079.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131منه اللـه عبده االمام محمد االمام23849

30.529.513.52716.518.5117610ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131منه اللـه محمد السيد ابراهيم على23850

18.523.511.52212.515.5886.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131منه محمد الديسطى ابراهيم عبد ربه23851

34.529.519.5301917132.569ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131منه مراد نبيه حسن المتولى23852

363019.529.519.519134.57.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مى صالح محمود عوض جاد23853

34.5291926.51815.51276.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مى نافع السعيد احمد عيد23854

24.529.516.5206.516.5976.57ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131مياده مصطفى فؤاد مختار عبد الهادى23855

2128.513.5216.517.590.57.54.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ناديه محمد احمد عبد اللـه مصطفى23856

36.52918.527.51620127.57.57ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ناريمان محمد حمدان نبهان عطيه23857

353018.5261820127.56.57.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نانسى محمد حسين عبد الهادى سرور23858

3529.5182915.519.51276.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نجالء حماده اسماعيل عبد الحليم عبد الخالق23859

33.529.516.5291119.5119.56.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نجوى سامى ابراهيم حسن محمد23860

3829202918.520134.57.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ندا ايمن شعبان جاد البدوى23861

15.5187.591.513.551.55.54ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ندا ايهاب جاد عوض23862

31.529.516.527.510.519115.56.59ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ندى جمال السيد البدوى حشيش23863

22281726.5918102.56.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نهى ياسر محمود صالح الدسوقى23864

2423.51417.56.51985.57.57ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نور محمد حمدى عبد المعطى غازى23865

11.522.54.5130.512525.53ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نورا احمد ابراهيم على محمد23866

322917.5251617119.56.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نورا احمد السيد عابد عبد اللـه23867

26271723.51218105.578ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نورا وائل ابراهيم سعد ابراهيم23868

3427.516.52513.518116.57.58ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131نورهان محمد سمير رمضان محمد23869

29.52919.529.51720124.569ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هاجر الشربينى الديسطى حامد الحسنين23870

34.53018.52918.520130.588.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هاجر القصبي احمد عبد الباقى الديسطى23871

35.53019.528.52020133.578.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هاجر ايمن الشربينى الدسوقى السيد23872

343018291719.512875.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هاجر جمال حسين عرفة السيد23873

31.52817.52614.519.5117.587.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هاجر مالك حمدان نبهان23874

33301726.51617122.57.59.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هاجر محمد حامد عبد الحميد عماشه23875

3128.51725.516.519.5118.57.58.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هبه شعيب رمضان على موافى23876

28.523.516.52113.519.510378ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هدي توفيق مصطفي البسيوني السيد23877
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32.529.516.5251519.5118.588ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هدى عزمى محمد المرسى محمد23878

22.524.518231218.510078.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هدير ابوزيد محمود ابوزيد الدسوقى23879

28.526.518.522.513.516109.579ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هدير على بدير حسن ناصف23880

3329.51823.517.517.5121.5810ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131هنا المغازى احمد المغازى المتولى23881

12.5968.52.51138.577.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ورده ابراهيم احمد المغازى المتولى23882

28.526.51727.51717.5116.576.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131وسام السيد محمد محمد خاطر23883

19.510.512.526.514.5783.574.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131وعد االمام مجدى االمام خضر23884

2212.51320.51515.58364.5ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131والء محمد مسعد عطيه عبد الوهاب23885

146711.57.584675ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131يارا عبد المنعم مصطفى يونس الغيطى23886

30.526.518.5271818120.58.510ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ياسمين محمد عز الدين عبد الهادى ابراهيم23887

33.53018.53019.518131.584ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131ياسمين هشام عوض الدسوقى سليمان23888

28.52315.524.51814.5109.586ادارة طلخا  004ديسط ع بنات  0131يسرا عاطف عبد الغنى عبد المولى عبد الغنى23889

28.52616.527.51418112.546ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ابراهيم هشام مبروك عبد اللـه احمد23890

31.52115.523.51015.5101.545ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد ايمن محمد عبد الغنى محمد23891

36.523.5172914.515120.545.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد جاد السيد محمد جاد23892

28.525.517.522.51215.510645ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد حسن حلمى حسن رخا23893

202213.526.59.51591.545ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد رجب يحى محمد محمد حراب23894

33.52216.529131811467.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد رضا ابراهيم عبد العليم على23895

342715.528.513.518118.567.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد عطيه عبد الوهاب السيدعبد الوهاب23896

342817.5281618123.547.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد عمر ابراهيم جبريوسف23897

32241627131511268ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد نافع احمد عبد اللـه محمد حسانين23898

3325.516.528.51315116.568ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد هانى السيد رمضان حسين23899

342616.5291318118.568ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132احمد ياسر حماده السيد حامد23900

33.522.51729.51319115.547.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسالم اكرامى عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم23901

1713.518.529.571485.536ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسالم ايمن ابراهيم عبد البارى جوده23902

20151228.55.5168135.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسالم عبد الرحمن حامد عبد السالم الديسطى23903

11.514.513263.517.568.545.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسالم عصر ابراهيم عبد العاطى عامر23904

3127182910.519.5115.55.55.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132السعيد محمد السعيد محمد محمد ابو العز23905

2417.51429.5918.59457ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132السيد ابراهيم السيد احمد حامد مريود23906

3328.52029.5192013078ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132امجد ناصر السيد عبد الرحمن فضل23907

12.586.5672421ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايمن عادل السيد سليمان البحيرى23908

22.51514246.517.58245.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايمن عادل سعد حامد القصبى23909

322416.527.5142011478.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايهاب ايمن عبد السالم الديسطى بدر23910

1613.516278.516.58155ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132جمعه محمود جمعه عبدربه مريود23911

17918208.5372.544.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132حامد الشحات السيد حامد ابراهيم23912

332919.528.5141812465ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132حمدي هاني فوزي البيومي الديسطي23913

11.512.513216.513.564.564ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132خالد علي ابراهيم عبد العاطي23914

36.529.52029202013584.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132خالد هشام رجائى اسماعيل محمد السطوحى23915

17.51412.525.5613.575.55.53.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132رجب عيد رجب عبد الوهاب يسن23916

26.523.518.527.5814.510455.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132رزق عاطف شعبان رزق الديسطى23917

89.51023.56155754ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132رضا البسطويسى بركات البسطويسى23918

34.52819.529121612375.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132زياد ايمن احمد محمد على جاد23919

35.52019.529.51316.5117.576ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132زياد هانى فتحى جمعه شهبه23920

302718.529.51318.511866ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132سيد رشدى ابراهيم حسين   سليم23921

2625183010.515.5109.565.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شادى سعيد الزيني محمد ابراهيم23922

22.52714.529.51317.5106.555.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شعبان محمد صالح عبد العاطى عطيه23923

32.529.519.53015.51412766ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شعبان هانى مريود يوسف مريود23924

31.528.52030151812565.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132صالح الديسطى صالح الديسطى ابو العنين23925
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342919.53017.51713065.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132صالح احمد شعبان احمد فرحات23926

28.528.51928.513.51711866ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132صالح محمد صالح عبد الجليل الديسطى23927

2622.519.527.51213.5107.55.55.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عابر على عبد اللـه عبد السالم محمد الديسطى23928

12.51615.525.59.5107955ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد الرحمن ابراهيم عبد الحميد محمد شاهين23929

342919.5301513127.555.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد الرحمن وائل عبد الرحمن سليمان ابراهيم23930

32.52918.529.512.51912265.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد اللـه ابراهيم شعبان ابراهيم على الغيطى23931

131716268.51180.555ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد اللـه اشرف عبده عبد هللا23932

35.53019.52915.517.5129.555ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد اللـه محمد محمد عبد القادر عبد النبى23933

27.52319301516.5114.566.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد الجواد زهير عبد العظيم عبد الجواد زهير23934

322517291117.511457ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد الرحمن خالد علي علي جوهر23935

312718.53012.519.511966.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد الرحمن سعيد عبد العاطي عطيه الدهراوي23936

29.52418.53015.519117.566.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد الرحمن طارق رجب حسن على مريود23937

3629203019.520134.567ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عـبدالــرحــمــن مــحــمـد نبيـــه امين محمد23938

34.52919.530192013266ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد الرحمن هانى فوزى البيومى الديسطى23939

2013172197.58044.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عبد اللـه المتولى عبد هللا المتولى عبد المجيد23940

25181728.5111199.55.54ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عماد ناصر ابو الفتوح السيد على سالمه23941

2019.5162097.584.564ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عمار حسن الزينى محمدابراهيم23942

28241824.51316107.53.56.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عمار هانى عبد الفتاح على احمد جوده23943

1689.5110044.53.54.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عمر ابراهيم احمد ابراهيم البيومى23944

97720474734ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عمر عبد الرازق احمد متولى سليمان23945

31.525203015.517.512256.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عمر ناقد رأفت الحسانين محمد23946

34.52720301718.5128.557ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عمر هانى فتحى جمعه شهبه23947

27.52419301420114.56.56.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عيد احمد عبد القادر حسين سليم23948

31231829.51619.5117.56.56.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فارس احمد فهمى عبد الحميد جوده23949

101013.519.56.51159.543ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فارس السيد محمد السيد سليمان23950

18.52113.526.5101689.53.56ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فيصل ربيع الشربيني شعبان الشربيني23951

26.527.51629.51316112.556ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد اشرف محمد عبد الحميد عبد العليم23952

19.519.515.52710.516924.53ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد الحربى على ابراهيم شلبى23953

25.5261629.514191114.55ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد الزاهى الديسطى محمد رزق23954

29.525.515.529.513.518.5113.54.56ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد السيد جمعه السيد محمد23955

1725.513.523712865.55ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد الشحات رجب امين عبد الرازق23956

2423.51829.515.514110.565.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد المغازى عبد الفتاح عطوه المغازى23957

13.514.5132648713.54ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد ايمن الشربينى بالل على23958

121714.52169.570.534ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد جمال المغازى سماحه23959

35.529.518.5281718128.564.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد جمال علي متولي نصار23960

2927.517301719120.565ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد حامد محمد رمضان حسين23961

2325.513.529122010344ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد حلمى محمد حلمى المسيرى23962

6259.5279.5107743ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد حماده السيد السيد جرابة23963

33291829.51719126.567ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد خالد رجائى اسماعيل السطوحى23964

29271829.516.52012065.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد رضا امين امين عبد الرازق23965

31.52918.529.51719125.56.55.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد زكريا محمد محمد حسانين23966

1.52.513.5226.514463.51.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد سالم محمد ابو السادات ابو النجا23967

3128182913.519119.55.56.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد سعد صالح عبد العاطى الدهراوى23968

22.51713.5267.51686.53.54.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد صابر عبد الكريم محمد الشحات على23969

25.52615.528151911056ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد عادل سعد راشد23970

182114.525.5813873.54ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد عبد اللـه عبده عبد هللا عبده23971

25251629.513.51810925ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد عبده نجم عبد الهادى يونس23972

8.52512.528.5131887.533.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد فؤاد شعبان رمضان صابر23973
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5.526152810.518854.52ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمد وحيد عبد الرازق ابو الفتوح عبد الهادي23974

3029.517.52917.519123.545ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمود احمد عوض عبد الغني متولي23975

15.526.5172914181025.55.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمود السيد محمود حمدى عبد العزيز23976

818.516.524918765.54.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمود سعد مخيمر سعد احمد خضره23977

34291628.514.5201227.57.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمود عابد محمود عبد اللطيف على23978

242313.528.514191037.57.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمود محمد محمد فرحات القليل23979

28.5181728.515.519107.57.58ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132محمود نبيل رأفت سادات محمد موافي23980

1322.513.526.510.5168676ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مصطفى ابراهيم عبد الحميد محمد شاهين23981

332815.528.5121911766.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ممدوح السيد عبد القادر السيد اسماعيل23982

31.5261628.511.520113.55.56ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نجيب انور نجيب حامد احمد23983

221914.52911.517966.56ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هشام حسام الدين محمد حلمى المسيرى23984

3628.518.528.51919130.576.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132يوسف احمد الدسوقي المرسي23985

3628.518291720128.567ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132يوسف ايمن شعبان يوسف سماحه23986

33.52818.527172012456.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132يوسف محمود شعبان محمداسماعيل23987

342917.527.516.519124.567.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132يوسف وائل على متولى نصار23988

3226.51728.5162012056.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسراء حامد محمد حامد ابو الرجال23989

31.526.51729.513.5201185.56ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسراء حسن عيد حسن يوسف الهنداوى23990

3127.515.529.513.5181176.56.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسراء رمضان حسن رمضان حسن23991

37.53018.52919201346.59ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسراء عطوه المغازى عطوه سماحه23992

37.53017.52919191335.59ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسماء رمضان الشحات زكى احمد الترغل23993

1823.51629101796.56.55.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسماء شعبان السيد ابوصالح العشرى23994

3428173015191246.58ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اسماء محمد فاروق عبد الغنى السيد سماحه23995

373019.5302020136.568.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132االء انور عبد الفتاح السيد عطيه23996

373019.528.516.519131.567.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132االء ايهاب محفوظ عبد المحسن الدهراوى23997

131813.52691279.53.55ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132الهام السيد محمد حسن ابو الفتوح23998

24.524.5162613.519104.56.59ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132امال حامد عوض حامد الديسطى23999

33.53017.530172012878.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132امل محمد الدسوقى موسى الدمرداش24000

312718.53016.519.512356.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132امنيه محمد احمد بدر محمد24001

32.529.518.529.512.510.5122.566ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اميره ابراهيم عوض عبد الجواد جرابه24002

3324.518.528131511767.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اميره حمدى عبد الخلق عبد الخالق محمد عامر24003

29.526.518291015.511355ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اميره عادل السيد رمضان مرجان24004

37.52718301620128.567ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اميره محمد جمعه السيد عبد اللـه24005

219.517187772.564.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132اميره وليد محمد السيد السيد جرابه24006

36.527.518.52915.518.512765ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايثار السعيد ابراهيم السيد احمد ابو سيف24007

32291929.51419.5123.568ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايمان ابراهيم عوض عبد الجواد جرابه24008

34271930131812358.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايمان ابراهيم محمد ابراهيم باشا24009

3024.516.529.51013.5110.565ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايمان الشيخ زهران رفعت الديسطى24010

29241928.511.514.511266ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايمان على نعيم على عطوه24011

34.526.51929.517.51812758.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايمان مجدى حماده السيد حامد24012

37.52918.53015.520130.548.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ايه مجدى رمضان السيدمسعد24013

36.530203018.52013578ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132جيهان عمر رمضان السيد ابو العنين24014

30.528183014.51512157ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132حبيبة محمد احمد السعيداحمد طه24015

34.528183014.52012556.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132حفصه هشام رمضان عطوه المغازى24016

9111827810.57355ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132حنين ناصر عبد العال ابو المجد24017

372519.529.516.516.5127.556ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132خلود خالد برهام السيد برهام24018

37.52619.530151712856ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132دعاء على جابر على موسى24019

22.59.517.52913.512.59266ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132دعاء محمد شعبان عطا مرسى24020

35.52819.5301718.513076.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132دينا ربيع عبد الرازق محمد يونس الكرداوى24021
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ه عبد السالم احمد عبد الوهاب السيد24022 34.5281929.5171912855.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132راوي

352919.53017.52013177.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132رحمه عيد ابراهيم محمد عبد الرازق24023

37261930112012357.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132رحمه محمد محمد احمد عقل24024

362918.529.5172013067.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132رشا باسم نجيب محمد عطيه24025

352418.528.510.517.5116.558.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132رنا رشدى عالء عبد الرازق عبد المجيد24026

3122.519.5301217.511557.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132روان ايهاب محمد المتولي السقا24027

3627.519301820130.568.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132روان محمد عقل السيد احمد عقل24028

34.525.518291615.512358ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132روضة ابراهيم رمضان جبر يوسف24029

34.52719.529151612559ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ريهام ربيع عبد المعطي عبد العزيز عامر24030

362819.53019.519.513368.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132زينب وليد محمود ابراهيم المغربى24031

33.51820291619.5116.558ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132سحر سرحان جمعه بشير محمد البسيونى24032

362918.5302016.5133.5810ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132سلمى الطنطاوى محمد السيد السطوحى24033

362418.5291519122.536.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132سلوى امير بدر الدين الديسطى بدر24034

3422.519301517120.547.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132سميه فؤاد عبد العزيز ابو العال ماضى24035

3426.519301520124.557.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شروق اشرف عبد السالم السعيد24036

372418.529.516.520125.566.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شرين شعبان سالم حسن رخا24037

3016.51728.5814.510046.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شهد ابراهيم عبد الهادى ابراهيم الديسطى24038

33271929.51717125.557ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شهد سعد محمد على داود24039

32.526.519.5281819124.567.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شهد صالح فتحى سالمه محمد24040

34.528.5203019.519132.568ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شهد على السيد الديسطى السيد سالم24041

33.52419281519119.547.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شهد مصطفى كامل المغازى ابراهيم24042

36.525.5192818.518.5127.547.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132شهد هيثم على عبد اللـه محمد عبد هللا24043

232716.52914.51611056ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132صفاء ابراهيم ابراهيم محمد عبد الرازق24044

3728.519.529181913256.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132صفاء على عبد الفتاح على احمد24045

35.5261828.5172012566ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132عائشه عادل رمضان عطوه المغازى24046

3428202918.518129.556.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132غاده عبد اللـه السيد محمد بدوى24047

34.529.520301616.513056.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132غاده محمد عبد الوهاب عبد القادر حسين سليم24048

32.52818.52916.515124.566ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فاتن ابراهيم يوسف ابراهيم يوسف24049

292920291614.512368ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فاتن السعيد عطيه السعيد متولي24050

25.52819.52814151153.56.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فاتن على محمد على عبد البارى24051

372919301918.513456ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فاطمه محمد محمد على الخميسى24052

36.526192914.5141253.57ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فاطمه محمد ممدوح رجب محمد قنديل24053

39262029.51820132.55.58.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132فاطمه موسى عبد القادر محمد موسى24054

37.529203017.5191345.57ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132لبنى خالد السيد عبد العزيزحسانين24055

302817.528.5151311956.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132لبنى ياسر نجم ابراهيم احمد24056

3928.520302020137.568ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132لجين السيد عبد القادر السيدالخليجى24057

38.52919302020136.567.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132لقاء اشرف سعد محمد الغيطى24058

37.52920302020136.567ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ليلى وسيم الزاهى عبد الفتاح حسن24059

101117.527.58147463ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ماجده عوض محمد احمد محمد البربرى24060

38.52818.53018.520133.54.57.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مروه العوفى مامون عوض على24061

33.52518.52913.520119.54.55ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم احمد شاهين عطوه على24062

3829202919.516.5135.54.55ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم باسم عبد العزيز على عوف24063

37.528.51629.519.519.51316.55.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم حماده على عوض على الشربينى24064

37.530193019.5191364.55ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم رجب السعيد السعيد القداح24065

34.52618.52816.516123.544.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم رضا عبد الرحمن على عبد الرحمن24066

37.529.518.529.518.518.5133.545ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم صابر محمود احمد منصور24067

382819.529.518.517133.554ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم عبد الباسط حسانين مسعد احمد24068

36.529.519.5291919133.53.53.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم عالء العيسوي السيد العيسوي24069
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3529.5172816.51912663.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم عيد النصر عبد العظيم محمد يوسف24070

352718.528.5131212243ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم فوزي محمد احمد عون24071

34.5301928.515.518.5127.553ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم ماهر محمد الشحات عبد الخالق24072

34.52818.527.518.516.51274.53ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مريم مجدى عبد الرازق على عبد الرازق24073

35.527.52028.515.5181274.52.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132منار شاكر الشربينى عبد المحسن شهبه24074

36.528182917.518.512944ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132منى صابر ابراهيم حسن عامر24075

37.529.518.52919.51813453.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مها حسام الحنفى احمد الحنفى24076

363018.527.51317.512553ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مودة ايمن مصطفى عبد المعطى محمد24077

3829.519.52817191324.54ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132مى محسن محمد عبد السالم محمد الديسطى24078

3729.519.529.51519130.55.55ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ناريمان الخطيب احمد رمضان شهبه24079

353019.5301916.5133.557ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نسرين عبد الباسط رجب حسن البسطويسى24080

3729.518.52919.514.5133.556.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نورا ربيع رمضان بدير ابو الفتوح24081

3727.51928.518.515130.564ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نورا محمد حسن حسن مصطفى نصار24082

3628.5182917.51912954.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نورسين عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حجازى24083

3425.5192917.51312555ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نورهان راشد سعد راشد غريب24084

35.52719.529161512753.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نورهان عطا اللـه السعيد ابراهيم جرابه24085

36.528.519.52814.518.512743ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نورهان عماد محمد ابراهيم على الغيطى24086

3627.518.528.51316123.543ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132نيره على محمود احمد منصور24087

3328.516.528131511943ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هاله رمضان شوقي رمضان السيد24088

342518.528.51214.511832.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هدير المغازى عبد السالم السعيد الدسوقى24089

36.52819301418.5127.53.53ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هدير عبد اللطيف احمد على محمد السحراوى24090

342218.5291217.5115.556ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هالليه حسين ملك حسين الديسطى24091

36.52719.5301818.513145.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هند محمد رجب حسن البسطويسى24092

35.53019.5301818.513356.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هند هانى طاهر امين محمد24093

34.52918.529.51718.5128.545.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هند هانى عبد الفتاح على احمد جوده24094

372818.529.515.519128.556ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132هيبت مجدى عبد الفتاح امين عامر24095

362919.5301719131.556ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132وفاء رضا طه عبد القادر عبد النبى24096

3723.51928.5171912555.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132والء وائل صالح محمد يونس24097

19.5231524.5819903.54.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ياسمين ابراهيم محمد ابراهيم صالح24098

36.52718.5301418.512656.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ياسمين ابوجريشه عبد الفتاح عطوه المغازى24099

342719.5301518.5125.545.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ياسمين احمد فوزى احمد محمد السطوحى24100

23.522.516.53010.51410345.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ياسمين الحربى جمعه حسانين صابر24101

35.52718.53019.519130.555.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ياسمين سمير عبد الحي صبره المغربي24102

19.52213.5278169054.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ياسمين شعبان محد عبده الدمياطى24103

372817.53014.51912757.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132ياسمين ياسر الشحات عبد السالم الشربينى24104

362218301518.512176ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132يمنى ايمن عبد الغنى محمدعبد الجواد24105

2927.518301415118.546.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132يمنى ربيع احمد على مريود24106

37301929.51919134.563.5ادارة طلخا  004الكمال ت أ ببساط  0132يمنى نصر محمد محمد شاهين24107

35.528.51729.51817128.557ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ابراهيم حسن علي حسن علي24108

252515.529.518.516.5113.569ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ابراهيم رضا ابراهيم عبد الجواد عبد الرسول24109

31.524.515.5291714.5117.548ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ابراهيم سامي ابراهيم علي الجاويش24110

3426.515.52917.517.5122.558.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ابراهيم عبد العال رمضان محمد فريد24111

2120122916.510.598.544.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ابراهيم محمد ابراهيم محمد خليفه24112

192312.529.515169947ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ابراهيم محمد ابراهيم مرزوق حبيب24113

13.56.510.52271459.525ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد ابراهيم محمود ابراهيم محمد24114

3426.511.529.51617117.549ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد اسامة شعبان على عبد الجواد24115

21221228.5121295.547.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد اشرف علي محمد علي24116

26.52815.529.517.51611735.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد السعيد كمال محمد محمد24117
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362918.53018.51813258.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد السيد ربيع عبد الحليم سيد احمد24118

30.52915.5301917.512448ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد السيد محمود حسانين رخا24119

26.524163017.51411444ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد جبريل احمد عبد الستار حجازي24120

21.52811.525.514.514.510136ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد جمال عبد العظيم المرسي احمد24121

3429.516.53019.518129.569ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد حامد احمد الحسيني24122

272916.52917.517.511958ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد حسن ذكي غريب زايد24123

31.529163015.517.512258ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد ربيع ذكي توفيق عطية24124

3128.515.529.51617.5120.546.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد ربيع عبد القادر احمد محمد24125

37.53017.5301917.513459ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد زكريا محمد محمود طرابيه24126

342314.5301718.5118.547.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد صافي فرج محمد المرسي24127

3627.5183018.51913059ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد عادل السعيد محمد امين24128

3628.517.53018.518130.548.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد عبد الحكيم احمد عبد العال24129

35.5271929.5201913148ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد عبد الرازق جمال الدين عباس محمد24130

15.5231327.513.517.592.556.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد عصام احمد عبد اللـه عبد الهادى24131

21.526142914.518.510537.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد عالء حسن السيد احمد24132

6.511.5823510.55442.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد محمد الدسوقي عبد المحسن حداد24133

2928.515.529191712158ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد محمد الشحات احمد محمد24134

15.5261228.516159857ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد محمد محمود فتحي محمود24135

363016.5292019.5131.5510ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد محمد محمود مصطفي الشبودى24136

2625.515.528.51919114.547ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد محمود احمد ابراهيم احمد24137

11.5251429.517199758.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد محمود عبد العزيز مصطفي ابو المجد24138

16.52312251617.592.542.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد محمود فرج حسن فرج24139

2625.514.527.518.518.511248ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد منير عطاللـه احمد السيد24140

28.529.51528.519.51712148ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد يحي ذكريا شحتو الدكروري24141

1.5913.525.515.512.56531.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133احمد يحي ناجي علي الدين السيد24142

332617292019.512537.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ادهم رجب فتحي محمد العجمي24143

353017.529.519.519.5131.538.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ادهم محمود سراج الدين محمد حامد24144

272716.529.519.519.5119.547.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسامه محمد فرج ابو الفتوح بيومى24145

2925.516.52918.519.5118.538ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم ابراهيم عباس مجاهد راجح24146

20.52114271616.598.548.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم السعيد ابراهيم حسن المصرى24147

720132415147947ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم السيد جالل ابراهيم سعد24148

10.5131521.514147435.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم رمضان رجب المغازي عمر24149

34.529.517.529.519.519130.549ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم سامح حسن النبوي حسن24150

34281929.51918.5129.53.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم طاهر منصور عبد الحميد منصور24151

31.52718.529.514.59.51212.56ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم عزت اسماعيل محمد السيد24152

21.5151722.515.51291.52.56.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم محمد السيد محمود ابراهيم24153

34271727.514.51712068.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم محمد صابر ابراهيم ابراهيم24154

2416151984823.54.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم محمود عطا اللـه رمضان المرسي24155

3427.518.52417141214.53.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم محمود فرج حسن فرج24156

171917.521.51413.58945.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اسالم مصباح اسماعيل خليفة عطيه24157

16.51616.52614.515.589.556.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اشرف اسامة زكريا عبد الخالق احمد24158

2921.51626.514.513.5107.546ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اشرف سامى رمضان البسيونى الرفاعى24159

28.516.5172816.511.5106.547ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اشرف صديق شعبان صديق محمد24160

14.510.511.520.5116.56832.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133اشرف طارق عطيه مجد الشحات24161

28.52213.5261411.510426.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السعيد اشرف محمد السعيد ابراهيم24162

30.527.517.52917.516.51224.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السعيد رجب السعيد الدسوقي ماضي24163

32.519182913.513.51122.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السعيد سعد السعيد ابو العنين محمد24164

341515.52513.510.51033.57ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السيد خليفه ربيع السيد خليفه24165
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26813.52310.510.58125ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السيد دعبس السيد البدوي البشير24166

35.527.519291817.51294.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السيد ربيع السعيد محمد محفوظ24167

2601327867413ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السيد رضا عبد العزيز السيد القصبي24168

24.510.517.528.5916.5904.57.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السيد سالمه السيد عبد الرازق السيد24169

26.51418.527.5111797.53.57ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السيد طرابيه الشربيني عبد المجيد طرابيه24170

23111823814.5833.55.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133السيد عبد الهادي السيد عبد الهادي عبد الرحمن24171

33.51818.53016.515116.53.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133امام سعد سيد احمد محمد24172

331916281691123.57.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ايمن كمال فايز كمال رسالن24173

30.52316.528181311637ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ايمن هاني يحي عبد العظيم يوسف24174

282417.5251811112.53.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ايهاب عطا اللـه عطاهلل محمود24175

383019.5302014.5137.53.510ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ايهاب على ابراهيم مرزوق حبيب24176

2325.51728.515.511109.539.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133باسم محمد طه طه سالم24177

332315.524.516.513112.536.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133جالل محمد ذكريا عباس محمود24178

31.52218.528.518.516.511958.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133جمال احمد مجاهد عبد العزيز فايد24179

24.517.516.528.514.513.5101.546.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133جمال السيد جمال محمد متولى24180

112614.524.51228842ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133جمال عبد اللطيف السعيد محمد جوده24181

31.52615.5281715.511836ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133جمال محمود السعيد عبد المحسن على24182

32.52818.529.51816.5126.538ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حاتم حماده محمد عبده مصطفى24183

24.521.51729.516.514.51092.56.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حامد محمد حامد الدسوقي ابراهيم24184

362817.52917.514.512839.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حامد محمد حامد جاد محمود24185

31.52717.5291815.512339.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حسام عوض عنتر محمود عبد الرازق24186

2426182717.510.5112.537.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حسن احمد احمد عبد الشافي حسن24187

2527.517.52919.515.5118.5410ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حسن السيد حامد حامد سالم24188

30.529173018.515.512539.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حلمي مصطفي النبوي عبد العزيز النبوى24189

24.522.51527161110537ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133حمدى رزق طلعت محمد محمد24190

3122.517.528.517.51511738ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133خالد ابو العنين شعبان عبد الرحيم سالم24191

35271929201613039.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133خالد جمال مامون ابراهيم علي24192

28.52516.52816.516114.537ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133خالد زكريا زغلول محمد صادق24193

332916.53017.516.512647.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ربيع الجميعي الزناتي الشربيني محمود24194

27.52618.529.51716118.537.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ربيع جالل الدسوقي الدسوقي ابراهيم24195

272817.529.5151011735ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ربيع سعد ربيع سعد احمد24196

22.51241979.564.52.52.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133ربيع فرج فرج حامد البسطويسي24197

20.52215.52813.51399.534ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133رمضان علي رمضان محمد متولى24198

322615.5281314114.536.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد ابراهيم عبد المنعم ابراهيم دويدار24199

32.52817.524.512.5911546ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد احمد السيد محمود ابراهيم24200

15.5206.52314147942.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد السعيد ربيع السعيد حسنين24201

22.52416.526.512.51510235.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد سامح عوض ابو العنين البيومى24202

لـه24203 31.52818.52418.519120.579ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد سعد فرج يوسف حامد جادال

2829.51826.515201176.57ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد محمد صابر السيد يسن24204

32231828.516.51911877.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد محمد فتحى محمد العجمى24205

2222.517.528131710375ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133زياد منصور طلحة محمد الليثى24206

25.524172813.517.51086.55.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133سامح السيد عثمان ابراهيم سيد احمد24207

بدراوي24208 292418.53017.51911958ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133سامي عبد العزيز عالم عبد القادرال

27261930141611656ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133سعد احمد جابر شعبان حسن24209

1023.518.524.591785.555.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133سعد عطية السيد عبد اللطيف سيد احمد24210

31.5261828.516.519120.57.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133سعيد ربيع عبد الهادي ابراهيم االمام24211

22.524192616.51910877ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133سالمه يحيى السيد عبد الرازق السيد24212

17.522161810.516.58453.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133شريف ابراهيم عبد الرازق محمد خالد24213
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262317.52515.51810752.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133شريف عبد العزيز المتولي الدسوقي عويضه24214

20.52012.5147.51974.55.54ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133صابر مجدي عبد المنعم غازي عبد الجليل24215

27.52618.53015.517117.558ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133صالح حسني توفيق محمد العيسوي24216

31.523192817.5171197.57ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133طارق احمد محمود احمد مصطفى24217

28291929.519.5191257.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133طارق المرسي رزق جاد المرسى24218

31.5301929.519.519129.588.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133طارق مدحت عمر احمد محمد24219

14.52313.52814.51893.578ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عبد الحليم محمد عبد الحليم البدراوي العجمى24220

21.52317.525.51319100.558ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عبد الرحمن السعيد زكي عبد الرؤف مصطفي24221

33.5291927.5181912758.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عبد الرحمن طارق احمد مرسي حسن24222

332920301819130410ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عبد الرحمن محمد المرس محمد المرسي رخا24223

26221829.51819113.5510ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عبد الرحمن محمد عبد الكريم محمد عيد24224

32.5291929.519.520129.5510ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عبد الرحمن محمود محمد حسانين محمد24225

28.5271926.5182011958ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عبد الرحمن الحسيني عبده ابراهيم صقر24226

29.52217.526151911068ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عطيه صابر العشري عبد المنعم العشرى24227

28.525.518.5281620116.558ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عالء احمد حسن السيد طرابيه24228

30291929182012558.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133علي رضا عطيه السيد السنطاوي24229

30.5271928.51818.512368ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عمار ياسر الديسطي محمود24230

33.529192818.5191285.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عمر ابراهيم السعيد محمد العجمى24231

18.52312.52411.51589.55.55ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عمر ابو الفتوح محمد ابو الفتوح السيد24232

35.52920291920132.55.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عمر احمد الليسى محمد الليسى24233

34.52920292018.5132.558.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عمر رضا علي الطنطاوى على24234

24.52318231819106.55.57ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عوض صابر ابوصالح السيد صالح24235

19.52614.52415.51599.556ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133عوض محمد عوض صديق علي24236

2124142511.51195.54.55ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133فؤاد عصام سعد محمد خميس24237

38292030201913759ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133فارس اشرف السيد عرفة يوسف24238

25.52315.52815.515107.56.53ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133فارس حسن الشربيني حامد حسن24239

2728192518121178.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133فارس محمد محمود البيومى يسن24240

21.5291723.514101053.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كاظم مجاهد عباس مجاهد راجح24241

302518.522.5191511556.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كريم ايهاب ابراهيم قاسم مصطفى24242

26.525192718.51411657.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كريم حسين صبرى سعد حسين24243

182018.525.513169557.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كريم ربيع صالح فريد محمود24244

31.529192919.51712868.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كريم رمضان رزق جاد المرسي24245

30.529192917.51712558.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كريم شريف الحسيني فرحات العيسوي24246

29.5291929.518.517125.55.59ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كريم محفوظ صبري محفوظ عبد الحافظ24247

28.52218.528.519.51711758.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133كمال اشرف احمد احمد محمد24248

35292029.52017133.559.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مازن محمد محمد حسانين محمد24249

23.523.519.524148104.533ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مجدى السيد فرج سالم السيد24250

27.529182718.51612057ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد ابراهيم رضوان محمد السيد24251

272918.52819.514.512258.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد ابراهيم رمضان محمد فريد24252

26.529172917.5911957.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد احمد السيد الدسوقي االمام24253

19.52316.527171010377ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد احمد رجب محمد عبد الحافظ24254

253017.5292013121.578ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد احمد محمد احمد اسماعيل24255

12.5201519.512.5779.56.56.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد اشرف رزق رمضان العتبانى24256

26281828.5187.5118.557.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد اشرف عبد السالم مصطفي ابو المجد24257

19.5221624.512.55.594.54.57ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد السيد البرعي شحاته سالم24258

24.52617281813113.557.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد السيد الشربينى عبد المنعم الشربينى24259

1121142114.50.581.555.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد السيد عابدين محمد على24260

31291826.518.515.512359.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد السيد عطا اللـه السيد احمد24261

Page 497



Term1

19.52317.528.511.512.510077ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد السيد علي ابراهيم الجاويش24262

24.52817.52916.513115.578.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد السيد محمد محمد رضوان24263

19241629.58.512.59756.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد السيد مصطفي المتولى خلف24264

1113.51217.55.51059.53.55.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد الشحات الشربينى حامد حسن24265

29.526172711.51411178ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد اوسامه السيد المتولى السيد24266

35.5281929.5191613178.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد ايمن ابراهيم محمد عبد العال24267

2124.517.527.51213.5102.557.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد ايمن عبد العزيز عبد اللـه عبد العزيز24268

20.519.517.5281113.596.547ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد توفيق عبد العزيز عبد المجيد العيسوى24269

252516.526.512.517.5105.547.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد جالل السيد ابو المعاطى شحاته24270

1318.517239.512.5814.53.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد جمال ابراهيم محمد امين24271

192317.52810.5149856.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد جمال ابوزيد عبد المقصود الحديدى24272

27.52618291211112.555.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد جمال صابر برهام24273

36.52918.52917.518130.578.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد حسان بدر حسن خليفة24274

917.514298.512782.55.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد حسن عبد المنعم غازى عبد الجليل24275

35291829.51715.5128.539ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد ذكريا سعد عبد المجيد رمضان24276

322418291515.511845.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد ربيع محمود محمد الباز24277

2625.51829.511.516110.537.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد رضا حجازي عبد الخالق حجازي24278

31.52515.52814.516.5114.548.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد رضا محمد صديق محمد24279

31.5281827.516.512.5121.538.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد رمضان اسماعيل رزق عويضه24280

25.52415.526.51016101.536.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد سمير امين توفيق24281

212315278139445ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد طلعت عبد العزيز محمد عزت24282

3426.517.528.513.512.512048ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عاطف عبد العظيم المرسى احمد24283

26.529172818.514.511937ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عبد اللـه محمد السيد فراج24284

142817.529.51712.510638ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عبد اللـه يحي غازي العرابي24285

10.52614.52313148737ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عبد اللـه محمد عبد هللا المكاوي24286

18261628.514.513.510346.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عبد المحسن حسانين عبد المحسن حسانين24287

3627.517.53017.514128.557.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عبد المحسن محمود حامد عبد الرازق24288

35282029.51919131.565.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عراقي جودت احمد المتولى24289

3023172115.512106.558ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد عوض جيالنى عوض جمعه24290

20201618.51410.588.556.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد محمود حامد شعبان رزق24291

23.526.517.52814.51511047ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد محمود عطية عبد الهادى عبد الرحمن24292

29.52916291616119.548.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد مدحت احمد متولى عبد العزيز24293

20.527.517.5271512107.557ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد مصطفى حسن عبد الحميد الحلو24294

332918.5291918128.547.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد مصطفي صابر مصطفى محمد غازى24295

35.53019.529.52017.5134.579.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد مصطفي محمد عبد الهادي عويضه24296

8.52214.52811.58.584.525ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد نبيل رمضان عبد النبى المنصورى24297

3529193019.517132.549ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد هاني عبد الحليم ذكي عبد الخالق24298

302918.52918.517.512538ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد وائل شعبان السيد الحديدي24299

33.52917.529.518.51612848ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمد يحي عبد السالم فرج حجازي24300

30.52617.5291817.512139.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود ابو المعاطى ابو المعاطى المرسى محمد24301

24.52517.529.51815.5114.539.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود جمال صابر ابراهيم برهام24302

32.52919301919.5129.5310ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود رضا محمود احمد مصطفي24303

18.52215241810.597.536ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود شعبان حامد عبد المعطى مراسى24304

32.5281929.5201912939.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود طارق محمود عبد الخالق موسي24305

3226.51829.518.517124.538ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود على ابراهيم عبد الرازق درويش24306

17.51816236.58812.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود عماد محمود احمد جبر24307

262217.528.511.516.5105.53.56ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود عويضه زكريا عويضه علي24308

22.52616.5289.516102.528ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود كمال احمد احمد عمر24309
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30.52417.525.518.5161162.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود مجدى محمد محمود محمد24310

252513.52516.59.510527.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود محمد السيد ابو المعاطى ابو العنين24311

23.522.5172616111053.56.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود محمد السيد عبد الهادي حامد24312

29.52517.529.516.51511838.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود مصطفي فريد عبده ابو المعاطي24313

31.52517.529.51616119.538ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133محمود ممدوح المليجي حامد المليجي24314

26.5241729.517.58114.53.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مدحت وليد محمد محمد ابو العنين عبده24315

22.5221426121696.528ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مصطفي سامي السيد عبد الفتاح السيد24316

31.5261829.515.519.5120.56.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مصطفى طارق عطا اللـه محمد محمود24317

3026172918.515120.538.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مصطفي عبد القادر السيد محمود حامد24318

31251729191812138.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مصطفى محمد محمود السيد يونس24319

34.524172917.517.51222.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مصطفي محمد مصطفي محمد احمد24320

342416.529.519191232.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133مصطفي مصطفى صابر مصطفى محمد غازى24321

252112.5291714104.52.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133نصر محمد نصر محمد حسن24322

292517.529.517.516118.51.58ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133هشام جمال السيد ابراهيم قروف24323

151311.519.511137024.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133وائل عبد الفتاح عيد عبد الفتاح السعيد24324

19.522172318.51510027.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133وهبه السيد وهبه عباس ابوسمره24325

32.52119.526.51914.5118.568ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يحي رزق فرج البدراوى العجمى24326

20.512.517.523.51814.5923.57.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يحي محمد ابو العينين محمد ابو العينين24327

3017.516211716101.538.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يحي مصطفي ناجي علي الدين السيد24328

34.52518241817119.559ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يسري عماد محمد سيد احمد حسين24329

1614152517.51687.53.58.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف احمد سيد احمد احمد محمد العطار24330

3727.52028.518.518.5131.5510ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف احمد عطيه محمد العرابي24331

35261825.518.519.5123410ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف السيد كمال محمود معين24332

3726.52027.518.520129.539.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف حسام محمد يوسف شحاته24333

33.52718.528.51919126.539ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف شريف محمد عبد المجيد24334

339.515.511.56.542.51.57.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف عبد اللـه محمد محمد رضوان24335

34.528.519.5302019132.539.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف محمد حسن النبوي حسن24336

352518.528.5202012738.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف محمد راغب احمد راغب24337

35.52920302020134.5310ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف محمد رفعت محمد ابو السعادات24338

312917.528.518.518124.539.5ادارة طلخا  004بطره ع بنين  0133يوسف محمد محمود صالح ابراهيم24339

2315.517.52515.51796.539ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134ابراهيم احمد محمد الشربينى على24340

27161824.51616101.558ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134ابراهيم زاهر جالل محمد صالح24341

2711.516.525.5111391.556.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134ابراهيم محمد سعيد ابراهيم حسن24342

26.512182714.518.59839.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134احمد ياسر محمد سليمان ابراهيم24343

27.52116.525.514.5161052.58ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134اسالم على عبد المنعم عبد العزيز حجاب24344

9.520.572413.514.574.53.56ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134السيد رزق عبد العزيز احمد على24345

13.51712.521.5161880.524ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134ربيع اشرف ربيع الشحات حسن القاضى24346

171811221015784.54.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134زياد عبد الجواد الحسانين عبد الجواد24347

352818.527.513.520122.557.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134شعبان حسن السيد احمد جوده24348

25.5251526.510.515.5102.556ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134شعبان ربيع صالح محمود الحسانين24349

2026.515281413103.558ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134طاهر صالح ابراهيم على على24350

12.525.512.526106.586.545ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134عبد الرحمن عثمان عطا السيد احمد24351

34301929.519.52013269ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134عبد اللـه ربيع عيد محمد حسب النبى24352

2928.518.528.51620120.539ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134عبد الرحمن حامد احمد سليمان الضاهر24353

322918.529.515.520124.578.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134على محمد ابراهيم على على جوده24354

33.52817.529.514.519.512358.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134عيد عطيه الرفاعى يس الرفاعى24355

13198196136553ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134فارس الشحات عطيه حسن القاضى24356

13.5231226.510.512.585.555.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134فارس محمد ابراهيم السيد مصطفى24357
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232515.527.5111910267ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134مجدى ايمن مسعود ابراهيم عبده24358

282815.52810.51911058ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134محمد ابراهيم الديسطى ابراهيم البدرواى24359

34.530163014.519.512568ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134محمد ابراهيم محمد الديسطى24360

312315.523.512.518.5105.56.56.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134محمود العجمى عباس المتولى سالمه24361

30301629.51618.5121.567.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134معتز عوض السعيد المتولى ابراهيم24362

34.528.516.529.519.519.5128.568.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134يوسف محمد احمد رمضان المرسى24363

33.52915.52917.515.5124.567.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134يوسف ممدوح على السيد راس24364

21.52816.525.51617107.577ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134امل عادل احمد سليمان24365

242816.5261917113.579ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134انجى سعد عبد المطلب عبد الجواد محمد24366

30.519172618.51711178ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134تغريد حسن محمد عبد الحميد جوده24367

25.52015.52518.514104.578ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134حنان عطيه مسعود حامد ابو الفتوح24368

6.5143.513129494.54.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134خلود حماده سمير ابراهيم شعبان24369

3630193019.519134.5710ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134رحمه حماده محمد وهبه الشحات24370

12.5191123.51510.5816.55.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134زينب الشحات عقل حجازى الدسوقى24371

373019.5302019.5136.57.510ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134زينب محمد عبد الرحمن بدير عبد الرحمن24372

353017.5302019.5132.57.510ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134سما بدير طه عبد الرحمن محمود24373

363018302019.51347.510ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134شهد ابراهيم سعيد ابراهيم حسن24374

142515.5261710.597.56.58.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134شهد طاهر وهبه جاد ابو المجد24375

2826.5182618.51711786.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134شهد عطيه على السيد السيد24376

292917271816.512078.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134عبير حماده على السيدالسيد24377

28291724.518.515.511778ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134فاطمة محمد جمعه السعيد الكاتب24378

24.52614.5231614.510487.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134مريم السيد بدير رمضان الدسوقى24379

26.524.51625.51814.5110.578.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134منه اللـه احمد زكريا عبد السالم الديسطى24380

282616.5261917.5115.578.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134منه اللـه محمد زاهر محمد صالح24381

293015.526.517.517118.588ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134منه اللـه محمد محمود محمد الدكرورى24382

26.52715.524.51616.5109.577.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134ندى عبد المنعم احمد حجازى الدسوقى24383

27251524.515.51610778ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134نورهان محمد علي محمد ابو االنوار24384

30.529.515.5292019.5124.57.58.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134هاجر خليل ابراهيم عبد المقصود الديسطى24385

251715.51761880.587.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134هاجر محمود فرج ابو المجد الموافى24386

29.526.51524.517.52011389ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134هدى عزت عبد الستار عبد السالم القاضى24387

1917.514.517.581876.56.58.5ادارة طلخا  004يوسف حامد الموافى  0134هناء ناصر محمد سليمان ابراهيم24388

311817.523.510.520100.56.58ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء الحسينى الحسينى فرحات العيسوى24389

28.516.516.52013.520956.59ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء السعيد ابراهيم احمد شالطه24390

5.51611.515.56.516556.56.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء ايمن محمد المتولى القاطونى24391

2723.51524.57.52097.56.59ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء جمال محمد حامد البسطويسى24392

33.52914.524.513.519.51157.59ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء حاتم الشربينى حامد محمد24393

31.52916261619.5118.57.59ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء شعبان احمد عبد القادر السيد24394

35251627.513.5201177.59.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء شعبان نجاح قاسم بهدل24395

2120.5151810.5208579.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء عبد الرازق عوض عبد الرازق حجازى24396

414.515.512.51.515.54868ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء عبد العزيز محفوظ السيد محمد24397

30.527.514.52716.52011689.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسراء محمد عبد القادر معين الرفاعي24398

30.528.515.5271720118.57.510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء السيد الحنبلى الشربينى الحنبلى24399

23.5221526.5162010389.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء السيد صالح جاد الدسوقى24400

25.522192616.51810959ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء ايمن عبد العزيز عبد اللـه عبد العزيز24401

3227.519.527.51619122.558.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء حسن الشربيني عوض كريش24402

232416.52615.518.510558.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء رضا عبد العزيز الخميسى جاد الحق24403

272315.522.5141810258ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء رمضان عطا اللـه الدسوقى الدكرورى24404

31.528182515.520118510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء سعد ابراهيم ابراهيم مايلة24405
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7.51715.516.589.564.557ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اسماء فتحى السيد متولى العشماوى24406

31211825.518.51711457ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135افنان سعد شعبان يونس24407

31.53018261918124.579ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135االء الحسانين ابراهيم الحسانين محمد24408

1518.5172215.5168867.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135االء محمد عطيه السيد الطنطاوى24409

35301929.519.519.513358ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135االء نبيل فرج البيومى المتولى24410

34.53019302020133.558ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135االء هشام ربيع عبد المعطي سيد احمد24411

34.52818.529.51820128.558ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135السيده السعيد محمد السعيد24412

292818.53017.52012368.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135الهام السيد محمد عباس محمد24413

2823.518.52816.519114.558ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ام هاشم فرج سعد عبد المطلب احمد24414

26.528.518.52816.51911858.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اماني محمد منصور السيد عبده24415

3328.518.528192012748ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135امل المهدى محمد الديسطى جاد الرب24416

312618.52718.52012148.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135امل ايمن عوض عبد العزيز ابراهيم24417

000000000ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اميره ابو العنين محمود ابو العنين24418

30.52918241618117.559.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اميره احمد محمد عوض ابراهيم24419

13161726.59.514.58257.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اميره جمال احمد العدروس عبده24420

29.526.518.528.519.520122.558ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اميره عبد السالم السيد ابو الفتوح محمد24421

13.524172817.51810045ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135اميره فؤاد صبرى رجب محمد24422

352920302020134510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايات صبرى عبده رمضان الحداد24423

2828.517.526.51720117.547.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايمان احمد عبد الرحمن على السمنودى24424

29.52718.526171911878ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايمان السيد محمد احمد عبد الرحمن24425

262218.525.5161910857ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايمان جمال دعبس غازى العرابى24426

34.52818.52719.520127.579ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايمان حامد الشربينى حامد حسن24427

1622.51628.51913.510248.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايمان حمدى محمد محمد برهام24428

35.5301929.52017134510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايمان محمد السعودى رجب حامد24429

36291929.519.52013359.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايمان محمد طلحه محمد الليسى24430

8.513.5181716177358ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايه احمد احمد عبد الشافى حسن24431

21.521.518.529.51918.511057.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايه المهدى حمزه محمد ابو العينين24432

27.5231925.518.520113.558ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايه عبد الحكيم السيد عبد الحكيم عبد العزيز24433

7.510.51519.5171269.557ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايه فتحى جالل محمد عبد الباقى24434

22.523.517.528.519.516.5111.568ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايه محمود الشناوى محمود محمد24435

9.57171716.5156757ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ايه وليد محمد محمود برهام24436

21.523.517.523.518.516104.559ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135بسمله ايهاب قاسم عبد العزيز النبوى24437

3228183019.520127.559.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135بسمله محمود سعد نبيه القصبى24438

26.522202419.52011258.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135بسمله ياسر على عبد الرؤف عيسى24439

30.5281927.5182012349ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135بسنت السعيد عبد المنعم محمد البيومي24440

24.529192819.52012049ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135تسنيم محمد اسماعيل محمد السيد24441

212217.528.517.516.5106.579ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135حنان السيد فوزى خليل خليل24442

15.513.517.5271315.586.537ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135خلود ماهر السيد منصور الباز24443

يا شعبان برهام محرم برهام24444 36.52919292019133.569ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135دال

35251929202012869ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135دعاء محمد الديسطى اسماعيل عطيه24445

000000000ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135دعاء محمد يحى مطاوع عبده24446

2320.517.522.517.51810159.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135دنيا عراقى عبد العزيز السيد ياسين24447

313017.5272019125.5510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135دنيا محمد كامل شعبان شعبان24448

2627.518.524.518.51411548ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135دينا جمال شحاته محمد عبد العزيز24449

13.52517.5251717.59837.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135دينا محمد سرور السيد رياض24450

دا احمد فاروق ابراهيم الجندى24451 3228192619.517124.559.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ران

يا يحى الدسوقى برهام الشافعى24452 33.52919272017128.5510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ران

12.525.517.526.515.51697.552.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رحاب حسن عبد الرازق عبد اللـه حسن24453
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23.52416.527.51717108.556ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رحمه الشربينى محمد الشربينى محمد24454

23241825.518.51710955.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رحمه سعد رجب جاد محمود24455

28271729.519.51712158.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رحمه سالمه ابراهيم السيد سالمه24456

26.5261827.517.517115.555ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رحمه عبد اللـه عبد هللا المتولى معين24457

28.52115.52416.516105.554.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رحمه محمد ابوسمره عباس24458

نا احمد محمد حسانين محمد24459 35.5301829.52018133610ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ردي

7.522192018.51687510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رضا شعبان جاد عبد العزيز عبد المجيد24460

39292029.52016137.5510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رضوى حماده محمد عوض الحسينى24461

21.530192518.51711459.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رضوى رضا شعبان االتربى عبد اللـه24462

34.5301929.519.517132.569.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رضوى عالء الدين محمد عبد الخالق حسانين24463

37302030201813769.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رضوى محمد ماهر احمد رزق24464

23.529192316.51711157ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رغد مجدى العجمى السعيد24465

3021.51619.5161710366ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رغده نبيل احمد محمود شتا24466

121510119105743ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رقيه جمال رجب ابو العطا علي24467

23261815.511.5169453.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135رنا كمال عبد المقصود عبد الهادى خليل24468

30281923.51818118.569ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135روان محمود سرحان عبد الخالق البراموني24469

222718.5231218102.566ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ريناد ابراهيم سرحان البشير ابو العنين24470

34.525.51929.515.51712457ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135زينب ربيع عبد العاطى عبد الحافظ الحسينى24471

31.523.518.527.515.517116.567.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135زينب عبد العزيز رمضان عبد العزيز مصطفى24472

1012.518.526.512.5158053.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135زينب عبد العزيز محمد محمود خليل24473

3329.519291817128.557.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ساره عوض احمد محمود البسطويسي24474

3124.519.53019.517124.566.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ساره محمود خيري ابو الفتوح العدل24475

13.51117.513.52.514.5582.52ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سحر احمد السعيد محمد سلطان24476

15.51517.524.514.518873.51.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سحر عالء كمال محمد محمد24477

1717.51721.512.51885.55.52.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سعاد السعيد محمود السيد سالمه24478

16161716.56.518722.52.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سعاد محمود الجيالنى عوض جمعه24479

21.5221827.514151033.52.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سلمى علي احمد محمد علي24480

34.53018.529.51918131.54.53.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سما عطا اللـه السيد احمد خليفه24481

31.525.5182615191164.58ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سماء سيد احمد نور الدين سيد احمد24482

35.52718.52719201274.57.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سميحه المتولى ابراهيم المتولى احمد24483

302618.52917.51912148.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135سميره محمود احمد قاسم مصطفى24484

28291827.518.51912158ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شاديه سعد محمد عبد الغفار موسى24485

23231828181911047.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شاهندا معين محمد عبد الجواد ابراهيم24486

27.5261828.517.518117.55.58.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شروق احمد عارف احمد عارف24487

3319.518.527.516.5191154.58ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شروق اكرامى توكل محمد ابراهيم24488

191318.529.515.51995.54.58ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شروق باسم محمود السيد حامد24489

26.523.51927181911449ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شمس السيد جمعه السيد عثمان24490

23.52618.529.51919116.569ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد ابراهيم سعد ابراهيم جاد24491

29251824.51519111.56.59ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد احمد محمد عبد الخالق محمد24492

28.52018.52210.51999.568ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد اشرف السيد حسنين البرامونى24493

25.526.51923.517.51911279ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد اشرف محمد برهام يونس24494

3228192718191247.58.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد الحسين ابو عتاب محمد الكيالنى24495

34.52820292018131.57.510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد ايمن فايز كمال رسالن حسن24496

3528.5202818.519130810ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد جمال ممدوح السيد محمد24497

28.521192617.51811298.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد صالح زكريا طه السيد24498

2224.518201719101.585.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد طارق محمد عبد المقصود مراد24499

3128.519241919121.568ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد علي ابراهيم علي ابراهيم24500

3328.5182819.51912789ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد محمد عبد الغنى محمد الحنبلى24501
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393020302020139810ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد محمد مصطفي انور مصطفي24502

30.527.515.52715.518.511689.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد محمد نجاح محمود السيد24503

2720142513.51699.588ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شهد يحى رزق معين متولى24504

192214.52214.514.59277ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شيرين عيد ابوزيد فرج اللـه السودانى24505

ش سالم عبد الرحيم سالم24506 17.594.513.55.5135057ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135شيماء دروي

36.52916.528.52017130.589.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135عبير رفعت ربيع عبد الحليم حسن24507

1621.5172413.5149277.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135عبير سامى شعبان محمود متولى24508

17.520.515.523.515.51692.576ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135عبير عطوه طلبه عطوه القرشاوى24509

20.5211625.511209487.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135عبير محمد زين العابدين عبد اللطيف احمد24510

272416.527.515.519110.588ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135عفاف صالح عبد اللطيف صالح عبد اللطيف24511

38.529.518.5301620132.589.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135فاتن مصطفي صابر علي محمد24512

2718.515.520.5917.590.568ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135فاطمه رجب امين عبد الهادى عويضه24513

353017.5301819130.568.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135فاطمه محمود ابراهيم الدسوقي بدر الدين24514

2522.514.525.51414.5101.568ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135فرح صالح طلعت محمد صالح24515

3427.5152518.516.512078ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135فرحه محمد القصبى حميده السنطاوى24516

26.51915261717103.568.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135فرحه نادر عبد الفتاح عبد الفتاح24517

201614.5241414.588.577.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135كنزي خليفه ربيع السيد خليفه24518

28.528.51728.51918121.569ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135الميس حلمي محمد مندوه محمد24519

20.523.5162516.516.5101.568ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135لمياء رضا عبد العزيز محمود فرج24520

2321.516.5251617.510277.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ليلى عوض عباس عباس دنون24521

26.522172517.516.510878ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135لينه المتولى محمد المتولى عبده النجار24522

31.5271429.51519.511778ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ماجده محمد محمود عبد الرحمن موسى24523

18.520.81417.581578.872.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مديحه عماد حمدي لطفي محمد24524

31.52316291819117.578ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مروه محمد كمال فرج بدران24525

32281625131911478.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مروه محمد محمود كامل محمود24526

26.52516.525121910577.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم السيد محمد عبد الغفار ابراهيم24527

282415.525.5171711078ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم خالد ربيع عبد المطلب رضوان24528

322919302019.513078.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم صالح محمد صالح محمد24529

363017.529.519.518.5132.579ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم فتحى فتحى البشير ابراهيم24530

25.522.51727.516.51910987.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم فرج ربيع الشحات عبد الفتاح24531

35292029.52019.5133.568.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم مجدى يحى محمد على24532

3029173019.520125.579.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم محمد ذكريا عويضه علي24533

162512.528171998.578ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم وائل مصطفي محمد البغدادي24534

353017.5302019.5132.5810ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مريم وليد احمد عبد الفتاح عبد الباقي24535

3028.51323.516.517.5111.579ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ملك عباس محمود عباس الجندي24536

312813.524.518.517.5115.579ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ملك محمد العجمي السعيد ابراهيم24537

34.52612231618.5111.587.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ملك محمد عبد الدايم عبد المنعم سلطان24538

34.52916.527201912789.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منار ربيع رمضان عطيه السيد24539

332614.5271718117.589ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منار مجدي صالح جباره ابو الحسن24540

32.52915.526.519.518.512379ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منار محمد جمال عبد الناصر عبد الباسط24541

30.52813.52919.520120.589.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منار محمد رجب محمد حسن24542

3730203019.520136.5710ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منال احمد ماهر الشحات24543

ي عباس24544 14.523.5919.59.5127667ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه السيد المتولى الوردان

31.5281427.51717.511889ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه السيد صالح القصبى حميده24545

29281426.51616.5113.579ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه رزق توفيق السيد القصبى24546

302915.52918.52012279.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه شعبان عبد المعطى شعبان السيد24547

20219.5141414.578.576.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه متولى متولى معين متولى24548

23.526.51121.5171899.586ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه محمد رشدى محمود حامد24549
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28.52914281919118.589ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه محمد محفوظ فرحات العيسوى24550

23.526.512.521.517.520101.585.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه محمد مصطفى المتولى خلف24551

17.521.581910.51776.576ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منه اللـه نبيل كمال عبد البارى العجوز24552

2826.512271719110.589ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منى الرفاعي عبد المغني محمد الحنبلي24553

32.522.51928111911376ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منى خيرى فتحى الدسوقى متولى24554

28.5261625.514201107.57ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منى رضا محمد معين يونس مراس24555

31.52717.52715.520118.57.56.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135منى محمد السعيد السيد السنطاوى24556

25.523.51729.513.52010979ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مها حسن محمود عبد الجواد سيد احمد24557

322316.528.5191911979.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مها عطيه محمود السيد ابراهيم24558

32.528.51830171912679ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مى اشرف السعيد ابو الفتوح برهام24559

30.526.51927152011869.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مى صالح محمد عبد الهادى حامد24560

29.525.518.528.516.520118.569ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مى ياسر زكريا عبد الخالق البرامونى24561

231415.52111.5188553ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135مياده عيد ابو زيد فرج اللـه السودانى24562

30.52416.527.51719115.579.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ميار احمد ايراهيم ابراهيم عيد24563

3223.51727.513.520113.589.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ميار رضا محمد السعيد محمد24564

1817.514.5261016867.54.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نادين مجدى محمد عبد النبى خلف24565

18.5131723.51018827.56ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ناديه محمد على محمد عبد الرحمن24566

25615241219827.56ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نبيله هانى ربيع سعد احمد24567

2716.515.52712179875ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نجاه عبد العزيز محمود عبد العزيز محمود24568

24.525.5192715.519111.57.57.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نجوى رزق المرسي جاد المرسي24569

2725.5192814.5201147.58ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نجوى ماهر السعيد الدسوقى ماضى24570

26271829.51319113.579.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى اشرف عطيه محمد احمد24571

35.528.519.53019.520133710ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى السيد ذكي العوضي احمد24572

278.51625.511198876.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى السيد زكريا السيد عبد الفتاح24573

31.525.516.52812.5201147.510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى ايمن الدسوقى ابو المجد محمد24574

25.589196.517687.53.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى رضا احمد العدروسى عبده24575

261517.52291589.584.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى عبد اللـه خطاب عبد هللا فرج24576

35.529.5202920201347.510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى عالء احمد السيد صالح24577

3127.5192711.5181167.55.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ندى محمد عبد المقصود عوض كريش24578

2710.517.521719837.52.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نغم خالد عوض المتولى سليمان24579

19.51017.5265.51578.57.510ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نورا سعد توفيق السيد سليمان24580

3025.516251118107.57.53ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نوران شريف سعد الخميسي جاد الحق24581

ي عباس24582 37302029.518.520135810ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نورسين محمود محمد الوردان

282.515.523.53.517736.53.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نورهان الشحات ربيع عبد العزيز لبيب24583

33.523.5172515191147.58ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نورهان انور محمد محمد القرشاوى24584

3225.51723.512181107.56.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نورهان رجب محمد ابراهيم السيد24585

332718.527.517191237.56.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نورهان محمد عبد القادر القناوى24586

26.519.512.52216.520977.56.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نورهان نفاده الديسطي ابراهيم البدراوى24587

25.51612197.5178053ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135نيره ربيع زكريا السيد الخميسي24588

292616.528.517191177.57.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هاجر السيد عبد الباسط ايوب يوسف24589

29.52515.52914.517113.57.59ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هاجر رضا السيد ابو المعاطى ابو العنين24590

32261826.515.5191186.56.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هاجر عالم ابراهيم ابراهيم البدراوى24591

32292029.515.5191267.55.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هاجر محمد طه المنجى الرفاعى24592

987.517.5115437.53ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هاله السعيد محمود محمد العجمى24593

27.527.515.526.5131911079.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هاله عمر عطية محمد احمد24594

24.510.51427.5111487.574.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هبه السيد عبد المنعم الشرقاوى عبد المنعم24595

322716.527.518.520121.588ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هبه السيد يوسف السيد يوسف24596

32.52918301919128.568.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هدير طارق السعيد علي ابراهيم24597
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36.53019.529.518.52013489.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هنا اشرف ابراهيم الشحات عبد العزيز24598

1419.51928171597.546.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135هويدا احمد عبد الغفار الشربينى عالم24599

29.5231926.518.520116.577ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135وسام محمد ربيع محمد عبد الوهاب24600

332816.529.5181912559.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135يارا اسامه محمد بدر محمود24601

352816301919.512869.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135يارا محمد ذكى الشربينى محمود24602

2117.5112591083.547.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ياسمين الحسانين الحسانين عبد الرحمن المتولى24603

34.53016.52917.512127.557.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ياسمين السيد عبد اللـه احمد الشحات24604

30.521.51227.51511.5106.557.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ياسمين حسن السيد طه حسن24605

21.524.514.529.515.511105.538ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ياسمين حسن حافظ ابراهيم يوسف24606

27211429.51615.5107.546.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ياسمين شريف احمد ابراهيم االمام24607

34.53017302018131.579.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ياسمين محمود حامد السيد العربي24608

272115.5301718110.558ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135ياسمين يحى ابراهيم سيد احمد حسن24609

33.5281729.5191812758.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135يمنى ابراهيم محمود ابو العطا على24610

30.528132913.51611458.5ادارة طلخا  004زهير الفار ع بنات  0135يمنى لطفى حلمى يوسف محمد24611

27.519.51826101810142.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ابراهيم احمد المتولي احمد عبد العزيز24612

35191628.515.517.511465ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136احمد سامح المتولي عطيه المتولي24613

362916.52817.518.512764ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136احمد سعد نعمان محمد علي24614

2617.515.528.57.518.59555.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136احمد محمد احمد محمد الدسوقي24615

362417.528.514.518.5120.565.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136احمد محمد فوزي عبد الحافظ24616

37231728.51418.5119.555.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136احمد محمد محمد ابو القمصان24617

36.5211728.51518.511856ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136احمد مصباح طلعت السعيد24618

372717281518.512466ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسامه بكر حسنين عبد العزيز24619

37.522.51428.514.518.511767ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسالم عبد الحليم محمد صالح رزق24620

312115.527.515.515110.554ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسماعيل عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد24621

2215.512247.517.58134.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136امير محمد غريب سليمان24622

362718.5292019130.567.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ايهاب راضي عوض السعيد الموجي24623

3227.51628.513.517.5117.546ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136حسن خالد عطيه حسين محمود24624

36251528.514.51911956ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136حسين مرزوق احمد عبد الجواد24625

37271928.51518.5126.554.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136شريف رمضان محمد عبد العزيز24626

36271728.51518.5123.565ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136طارق صالح ابراهيم ذكي24627

192015.5246.518.58535ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136طه وليد الدين طه حسن24628

312115.5297.518.510464ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136عبد الرحمن سامح السيد ابو القمصان24629

34.52616.5301118.511846.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136عبد اللـه رضا محمود عبد العزيز24630

2312.592161471.555.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136عوض محمد عبد الحليم امين24631

3618.51628.51518.511465ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136فارس هشام صابر ابراهيم24632

36.528162914.51912467ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136كمال عيد محمد رمضان خليفة24633

30191527.512.51910466.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمد السيد احمد سليمان24634

37.52616.52915.519.5124.586.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمد السيد احمد عبد الحميد اسماعيل24635

3318.516281219107.566.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمد جمال علي الشرقاوي المرسي24636

36.512.515281518.510766ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمد سعيد عبده علي مرجان24637

37.529.518.5301919134.569ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمد عادل محمود عبد اللطيف24638

1814.57267.515.57343.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمد هاشم رزق محمد24639

362518.529.516.518.5125.565ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمود حامد علي حامد ابوشعيشع24640

2511.56.527.569.576.554ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136محمود نبيل عطيه عبد الراضي24641

32.51115261118.595.546ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136يوسف محمد غازي احمد24642

3521.516.529.513.516.511656.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسراء اسامه يسري احمد البيومي24643

3723.51729.516.518.5123.566ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسراء عيد جمعه عيد الشحات24644

3719.516.52713.518113.586.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسماء سعد عبد اللطيف يحي24645
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3726.51428.51418.512076ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسماء محمد صادق هالل الجندي24646

35.52819.529.518.519.513187ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136اسماء منصور عبد المطلب احمد عبد الرازق24647

342316.528.51218.511466.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136امال حسن احمد محمد فايد24648

34.525.515.528.58.515112.566.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136امنية عبد الحافظ عبد الحافظ السعيد24649

2825.515.523.57.517.510086ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ايمان عبد اللـه رمضان بدير رمضان24650

2821.51825.515.517108.575.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ايمان عيسي برهام عبد العزيز24651

37.52819.5291918.51335.57.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ايمان محمد شحتو حسن24652

35.527.51927.515.514.512565ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ايه احمد برهام عبد العزيز24653

36.52818.526.516.5191266.54ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ايه اشرف حسين محمد ابو المعاطي24654

35.5301928.519.519132.578.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ايه محمد عبد الفتاح عبد المقصود24655

37.53020302019137.57.510ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136بسمله تامر السيد عبد القوي البيومي24656

9.513.513.523413.563.54.54.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136بسمله رضا محمد السيد24657

362819.5261819127.576ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136حنين رضا نعمان محمد علي24658

ن محمد صالح عبد الفضيل24659 34.52918.527171812676.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136داري

25.523.514.5271218102.566.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136دنيا السيد محمد السيد24660

33.527.5192717.519124.577.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136دنيا سامح جابر السعدني24661

يا السيد عبد الهادي السيد24662 30.524.51928171811976ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ران

36271926.51917127.567ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136روضه وائل فرج غازي سالمه24663

29.5161724.57.51794.54.55ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ساره ابراهيم متولي علي متولي فتي24664

33.522.518.525819107.55.57ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ساره عادل محمد عبد العزيز24665

37.52517.530191912968.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136سحر خالد الشحات محمد عبد الرحمن24666

35.52117.5301818.512267.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136سحر محمد يوسف محجوب24667

23.5151126111786.55.52.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136سعاد صالح جمعه نجيب غريب24668

2818.51429.510.519100.54.53ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136سلوي احمد عبد الجيد احمد24669

33191828181911666ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136سلوي عبد الرازق فرج غازي سالمه24670

342617.52918.51912567ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136سماء حسن ابراهيم السيد24671

33.520.518.52718.51911866.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136شروق وليد عبد المولي رزق رزق24672

37.519.518.5291919123.568ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136شيماء شفاء يوسف محجوب24673

3319.517.529181911765.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136عزيزة عوض عبد الحليم امين الدسوقي24674

3523.517.527.51517.5118.55.57ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136عال الديسطي عوض عبد الهادي24675

372618.527.5181912787.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136عال عادل عبد القادر السيد24676

36.53018.530201913588.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136فاطمه محمد عوضين ابراهيم متولي24677

38.52918.530201913668.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136فاطمه ياسر الشحات رمضان السيد24678

3426.519292019128.567ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136فرحه هشام عبد الوهاب عبد العزيز24679

29.519.516.5291819112.565.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136كارين نعيم نعمان محمد24680

37.527182819.51913088.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136منة عبد العزيز طلبه ابراهيم24681

35.521.5192917.519122.56.57.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ناديه سامح المتولي عطيه المتولي24682

33.526.518.529.518.519126.567ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ندا ابراهيم عطية ابراهيم24683

000000000ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ندي ابراهيم الشربيني حسن الكفافي24684

37271828.517.51712875.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ندي احمد ابو العنين عبد الشكور البدوي24685

35.529.5182919.518131.588ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ندي السيد رجب شندي محمد24686

33.52618301919126.55.54.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ندي حامد السيد المتولي24687

342318.527.516191195.55ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136نور احمد غازي احمد  شهاب الدين24688

3730202919.519135.55.56.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136نور محمد عثمان حسن محمود24689

36.53019.529202013597.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136هاجر رضا جمعه زكريا24690

36.52919292019133.55.56ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136هاجر عادل محمد محمد النجيري24691

25211727.514.518.51055.55ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136هاجر عبد النعيم السعدني السعدني24692

3728.518281919130.55.56ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136هبه محمد علي احمد علي24693
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35.527.51829.52018130.55.55.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136هبه محمود سعد ابو الفتوح جاب اللـه24694

31.526.51928.518.51912486.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136هناء ايهاب طه حسن علي24695

292618.5281519116.55.56.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136هناء شريف االمام محمدالعدوي24696

35.529192919.51813267ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136وسام وائل المتولي عطية24697

30.5241927.518.518.5119.566.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136وفاء ابو الوفا حلمي محمد24698

352119281818.512167.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136والء السيد عاطف محمد عباس24699

2927.517291719119.567.5ادارة طلخا  004كفر بساط ع م  0136ياسمين عبد الحليم محمد صالح رزق24700

16.51715.5144176747.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ابراهيم ابراهيم السيد محمد الغريب24701

23191316417.57548.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد ابو اليزيد حسن ابو اليزيد المتولي فوده24702

23.5219.5155157447ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد السعيد السعيد حامد جمعه24703

20.523.516191317.59267.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد السيد الدسوقي احمد ابو الروس24704

2824.51721.51619.510758.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد السيد محمد رشاد محمد24705

27.524.51722151710668.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد المهدى خير المهدى ابو العينين السنديونى24706

282318.5211617.5106.568.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد حمدى عبد المقصود محمد الحناوى24707

30272020172011469ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد صالح نجيب محمد صالح24708

23.514.512.519121681.557.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد عبد الغنى عبد الغنى عبد المقصود الحناوي24709

1927.515.5208.518.590.559ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد مجدى محمد عبد المعطى عبد العال24710

3528.519271919128.558.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد محمد احمد زكى ابراهيم24711

27.52919.524151911558.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد محمد السيد ابو المعاطى خزانه24712

37.52920302019136.559.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد محمد بدوى حامد بدوى24713

37292029.52018135.559.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد مصطفى احمد محمد الحداد24714

29.52818.51911.517.5106.549.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد مصطفى سليمان عبد اللطيف غانم24715

34292023.517.51912459ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد هشام منير حافظ العشري24716

يد ابراهيم ابراهيم المصلحى حسين24717 36292026.51719128.559.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137احمد وال

34.52919.523.518.51912559.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اسامه رسمي السعيد محمد غانم24718

36.528202418.51912759ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اسالم محمد عطيه عكاشه حسن حربي24719

3127.5192417.51711978.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اسالم مصطفى ابراهيم ابراهيم جمعه24720

16.517.51218.51014.574.565ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137االمير باهر االمير على احمد24721

2127.515.51413.515.591.572.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137السيد احمد عبد العال ابراهيم عماره24722

20.519.514.513.511.516.579.565.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137السيد الحج على على سعد الحداد24723

2527.515.52115.515.5104.577.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137السيد محمد سرحان يوسف غانم24724

2628.51828.5181811969ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137امير هانى سند فهمى الشوبكى24725

22.519.5181514.51989.586ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ايمن محمد سليمان محمد البشبيشي24726

4.59.5158.561343.585ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137حسين ابو خليل سليمان محمد العزب24727

20.511.517.5814.513.57284.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137حماده السيد امشير عبد العزيز عبد الهادي صيام24728

2428181216.514.598.585ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137حمدى محمد االلفى مصطفى الجرد24729

2424.51711.514.51791.584.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137خالد ممدوح مصيلحي يوسف عفيفي24730

12.515.51614.511.513.57088ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137سامر عبد الحميد محمد المرسى الحلو24731

2823.51724.517.514110.577.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137سعد خير محمد خير البهنساوى24732

27221511.513.5158976ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137سعد ربيع سعد عبد الرحمن حامد24733

3529202818.516.5130.589.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137صالح محمد صابر شلبى محمد الشبكى24734

33.528.52028.51914129.5510ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137طارق اسامه صبرى الدمرداش رزق الشوبكى24735

26.52717.518.51815107.587ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عادل السيد محمد المتولي القناوي24736

32.528.516.528.5191412588.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد الرحمن ابراهيم شفيق رزق عابد24737

3028.517.521.52015117.588ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد الرحمن السيد السيد عبد المعطى المصلحى حسن24738

27.522.51823.51915110.578ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد الرحمن السيد جابر احمد سوداني24739

6.5088.510.5933.556ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد الرحمن شريف عوض البهى جويلى24740

3122.51713.5171710176ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد الرحمن محمد زكى السيد عماره البهنساوي24741
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7.514.510.56.51316.55276ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد اللـه محمد فتحى عوض عطاره24742

17314.519.510.516.564.565ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد اللـه مصطفي رشدي عبد العزيز البهنساوى24743

302318221417.510777.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد المجيد صالح محمد المتولي السنديوني24744

28.514.516.520171796.576ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبد الوهاب محمود عنتر محمود حسين الموجى24745

213.517.519.5121573.557ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عصام خالد مرزوق فهيم مصطفى24746

321419221515.510277ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عمار يوسف محى هالل ابو يوسف24747

29.52319.52016.516108.576ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عمر ابراهيم ابرهيم على البهنساوى24748

3023.518201516.5106.577.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عمر النبوى محمد السيد ليله24749

2419182014179577ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عمر محمد فكرى محمد فرحات الحوفى24750

3124.51622.513.517107.566ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عمرو حاتم ابراهيم العدوى بركات24751

2518.51423.59.51690.576ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عمرو خالد على محمد على الديب24752

000000000ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137فارس حمدي مجاهد مجاهد الشرقاوي24753

22.51314.521.58.518.58055.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137فاروق حسنى فاروق محمد الديب24754

1221016.54.518.54575.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137كريم حسام ابراهيم الدمرداش الشوبكى24755

19.51.515.52112.5157047.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد ابراهيم جوده حافظ24756

3517.517.5231417.510767ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد ابراهيم على ابو العطا على عيد24757

3325.51822.51419.511377ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد ابراهيم محمد محمد رمضان24758

3029.519281819.5124.577.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد احمد اسماعيل محمدمنصور24759

245.517.521.51319.581.557ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد احمد محمد سند احمد صالح24760

13.52.510195.51950.535ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد اشرف امين عبد الفتاح الدسوقي24761

292317.524.51319.510767ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد السعيد عماره محمد المتولي السنديوني24762

185.515216.518.56667ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد السيد المرسي المرسي عبد الخالق24763

292413.523.5161610645ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد حسن عبد العليم المغازى حسن24764

32.52513.52516.517112.553ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد حمدى ماهر المرسى غانم24765

29.523.511.522.51315.510053.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد رجب على محمود عبد اللـه24766

30.527.51824.51819.5118.555ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد سعد السيد محمد فرحات24767

18.51710.5158126932ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد شريف عوض البهى جويلى24768

3327.51828.517.519.5124.575.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد صالح الشحات محمد الشهاوي24769

3527.518.5291819.512865ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد صالح محمد ابراهيم سعيد غانم24770

27.51814.5231419.59744.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد عبد الرازق عبد الرازق محمد الحلواني24771

33.52620271919.5125.557ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد عصام احمد محمد سعد24772

8.59563.511.53243ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد عماد ابراهيم فضل ابراهيم24773

30.52616.521.514.515.510954.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد عيد شحاته الشحات الشوبكى24774

30.521.5161912.516.599.544.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد فضل فتحى عوض عطاره فضل24775

27.522.515.518.51315.59754ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد كارم صديق عبد المطلب شبانه24776

2520.51123.515199544ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد محمد شفيق رزق عابد24777

12.520.541110175851.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد محمود احمد المتولى القناوى24778

30.523.515.5251116.5105.564.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد مشرف على عبد الغني سربه24779

24.513.57.5165.5166742ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد مصطفى ابوخليل السيد محمد واصل24780

1615914613.56052ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد ميسره همام عبد المنعم ابو الروس24781

23.522.511.514.5914.58154.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد همام نجاح ابو االسعاد الحوفى24782

27.5241518.512.51797.545ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمد وائل محمد على الفرغلي24783

19211114.57.5187343ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود السيد احمد معوض االقط24784

342714.525.51519.511639.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود سليمان ابراهيم سليمان صالح24785

25.517.551810197649ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود صبري احمد المتولي القناوي24786

1420.55.568195459ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود عنتر جالل زكى ليله24787

34.526.51626171912049ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود فايز محمد يوسف موسى24788

3522.512.525.513.51910948.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود كمال ابوواصل عوض احمد واصل24789
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28.5195.518.58.5178057ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود محمد فرحات ابراهيم حسن24790

16.5194.519.54.5166458ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137محمود ميسره همام عبد المنعم ابو الروس24791

32.528.5152316.519.5115.5510ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مصطفى ابراهيم مصطفى حسن24792

156.55.5153.51845.537.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مصطفى السيد فرج عبد الهادى المزين24793

106.52.517.54.5124146.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مصطفى حسن شعبان عبد الرازق الصيفى24794

25.519.5618.5819.577.548ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مصطفى عبد النبى ابوواصل عوض واصل24795

18.518319.59196848ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مصطفي محمود ابراهيم محمد وهبه24796

28271226.51319.5106.548.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137معاذ محمد الشحات محمد الشهاوي24797

34.527.515.525.516.519.5119.549ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137معتز ابراهيم محمد السيد ليله24798

32279.525.511.519.5105.549ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137منصور اسالم منصور رضوان الموجى24799

25.527921.510.517.593.549ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نبيل محمد خضر البنداري خضر24800

21.5197.512.581868.558.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نجاح صالح نجاح رزق جويلى24801

4.516.55.512.5716.54658.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نور المغاورى جمعه حسن ابو زيد24802

16266248.51780.569.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هشام عطيه نجاح ابو االسعاد الحوفي24803

1620.53.520.591869.559.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137وليد على محمد على محمد الفرغلى24804

8.5120.5118184058ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137وليد محمد نجيب محمد صالح24805

16168.523.57187155.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137يوسف اسامه احمد ابو العال ابراهيم العيسوي24806

3125.514.527.51119109.556.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137يوسف اسامه فكرى محمد فرحات الحوفى24807

000000000ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137يوسف عبد المقصود محمد سليمان24808

2624.515.52681910056.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137يوسف محسن محمد عبدربه علي غانم24809

19171124.55.5207756.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137يوسف محمد رشوان يوسف العوضي24810

38.5292029.5202013768.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اريج محمد فوزي عمر محمد الفضالي24811

000000000ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اسماء اسالم على العراقى مصطفى ناصر24812

3529.520291620129.579ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اسماء محمد عبد الحليم السيد عماره24813

24.527.516.525.5121910678ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137االء ابراهيم فتحي المتولي شمس الدين24814

3628.519.53019.520133.567ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137االء اسامه محمد صادق24815

37.53019.5302020137810ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137االء محمد السيد عبد الحميد فرحات24816

34.529.519.52919.520132610ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اماني وحيد محمد السيد عبد الرحمن24817

21261727142010567ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137امل احمد الظنى ابراهيم سعيد غانم24818

31.5281824.5142011667ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137امورة ثابت العزيرى ابو المعاطى منصور24819

25.52718.524.512.51810856.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137اميره محمد طلعت الدرينى خضر24820

26.527.51725.512.51910976.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ايه ابراهيم محمود ابوقطيط ابو العينين العزب24821

2227.516.524102010056.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ايه السيد محمود احمد السعيد24822

25.528.5182492010566.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ايه محمد محمد صابر على ابو غطاس سرنجه24823

25.528.51927.513.51911477.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137بسمله شريف محمد الصباحي ابراهيم24824

31.528.519.52816.52012497.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137بسمله محمد محمد الحلو24825

31282028.51720124.588ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137بسنت جمعه عبد الباقى محمد احمد24826

36.5292029.5202013589.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137بسنت صالح محمد عبد العظيم عبد الحميد24827

352819.529.519201315.510ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137بسنت وائل حسن حسين حسن24828

31302029.52020130.5710ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137جهاد احمد يونس مطاوع احمد الشهاوي24829

2528.517.529.51619116.55.510ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137خلود صالح محمد عبد الباسط العشرى24830

8.525.513.526.54.52078.56.510ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137دينا حسن سمير ابو الفتوح جابر24831

دا محمد النوبى ابراهيم حسن حربى24832 30.529.518.529.5132012188.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ران

38.5302029.518.520136.579.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137رحمه خالد رشوان المهدى على24833

3127183011.520117.568.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137رحمه على على خليل24834

26.5251629.5141911168.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137رقيه حمدي لطفي عنتر العزب24835

25.528.516.5301420114.568ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ريهام رضا محمد احمد محمد عبد الرحمن24836

000000000ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ساره محمد رشدى المتولى القناوى24837
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7.512.59.526.58.51764.577ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ساميه ابوخليل مصطفى سعد شاهين24838

1424.51529101892.55.59ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137سلمى صبحى محمد يوسف موسى24839

242718.52710.5191076.58ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137سما عبد الحميد محمد المرسى الحلو24840

28.528.5192918201236.59ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137سميه عبد الرازق نجاح محمد محمد جويلى24841

2927193017201226.57.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137سهير ابراهيم السعيد السيد عبيد24842

26.527.518.5291720118.56.58ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شروق ايمن زكى محمد طه24843

15.52316296.520906.58.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شهد رضا مصلح منصور الشين24844

25.525.516.529.515.520112.568ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شهد سمير المرسى عبد الكريم سعيد ليله24845

000000000ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شهد عوض الشحات ابراهيم محمد ليلة24846

18.524.516.529.51020996.56.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شهد محمد محمد الشهاوى احمد24847

333019.53018.520131710ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شيماء السعيد عمر محمد الفضالى24848

31251829.510.5201145.59.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شيماء زين العابدين صبحى على عبد الغنى سريه24849

32.529203016.520128710ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137شيماء فايز مصطفى المرسي السنديوني24850

33.5281728.51017.511799.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عايده ابراهيم رمضان ابراهيم احمد سعد24851

35.52919.528.51920131.5810ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عبير حماده عبد العليم عبد العليم محمد جويلى24852

33.527.518.5278.51911568.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عفاف عبد العزيز محمد محمد حربى24853

292616.519.51018.510169.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137عال احمد مصطفى احمد البشبيشى24854

3326.517.528.513.519.511969ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137غاده عبد المنعم محمد عبد المنعم ابو الروس24855

3028.517.5291518.512069.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137فاطمه احمد السعيد السعيد عبد الواحد24856

35.5291829.514.517.5126.569.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137كريمه فهمى عبد العال ابراهيم عماره البهنساوى24857

342918.529.512.520123.569.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ليندا محمد ابراهيم محمد ابراهيم حسن24858

3428.5182912.518.5122610ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مايسه عبد العزيز عبد الفتاح محمدالحلو24859

322618.5285.518.5110610ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مريم السيد حبيب الشحات خضر24860

25.51418286.518.59279.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مريم ناصف احمد عطيه الذكى24861

33.5301929.51819.5130810ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ملك هشام الزناتى على سالمه24862

36.53019.53017.519.5133.5710ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137منار فريد ابو الفتوح العوضى نصار24863

3125.516.526.5819107.579ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137منة اللـه السيد محمد ربيع ابراهيم24864

3422.519.528.511.518.511679ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137منه اللـه ابراهيم عيد عطا عيد الحناوى24865

26.55.51627.5419.579.578.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137منه محمد عاشور اسماعيل الشوبكي24866

31.51714.526.5419.593.578.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مى محمد احمد عبد العظيم عبد الحميد الجرد24867

362918.528.51619.512878.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137مى محمد الشحات يوسف البيومى24868

33.52917.527.51919126.588ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ميرنا حسن صالح الدين حسن24869

35301929.517.516.513188ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نادين السيد محمد محمد المنسى24870

32.528.519282019.512889.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ندا عبد السالم همام المغاورى الصيفى24871

29.529.517251516.511688ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ندى محمد احمد عبد التواب محمد خزانه24872

32.52917.526.51919124.588ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نعمات عبد الغني عبد الغنى عبد المقصود الحناوى24873

30.5301826.5181812388ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نورا احمد فاروق محمد الديب24874

3430182719.517.5128.587.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نورهان السيد السعيد حسن السيد24875

303017.525.516.516.5119.588.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137نورهان محمد نجيب محمد صالح24876

3230162518.518121.578.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هاجر السعيد السعيد محمد صالح24877

312811.522.512.518105.577ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هاجر ايهاب علي علي الحلو24878

292314.5221216100.586.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هاجر محمد عزت عوض جويلى24879

2826.516.52413.517108.587.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هاجر محمود محمد محمود رضا24880

30.5271424.51716.511377ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هاجر هيثم عزيز المحمدى حسن واصل24881

29.525142513.516.510785.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هدى احمد المتولى محمد رمضان24882

28.52411.525.51216.5101.585ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هدى مصطفى صبرى مصطفى حافظ24883

25.52311.52111169286.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137هدير ايهاب علي علي الحلو24884

26.523.51024915.59385ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137يارا محمد ابو خليل السيد محمد واصل24885
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30.52915.52414.519113.577.5ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ياسمين الدسوقي رشدي عبد العزيز البهنساوي24886

29.52913.5241419.511077ادارة طلخا  004جوجر ع م  0137ياسمين رضا سند محمد الحنفي24887

312016.5281220107.587.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسراء  الحسين  محمد  علي الديب24888

2711.51423.58198465ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسراء المرسى الشحات عوض السيد عبد الخالق24889

3123.51727.510.519109.587ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسراء ايهاب محمد احمد محمد جعيبه24890

28.52315.521.59.5199887ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسراء محمد سعد عبد السالم محجوب24891

27.51114.519.56.5197956.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسراء وليد عبد المنعم السعيد احمد24892

28.513.513.524919.588.596.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسماء السيد محمد السيد محمد العزب24893

28.512.511.527.51119.59165.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسماء السيد محمد الشحات خليل24894

30.525.518.527.518.519.5120.589ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسماء على بدير محمد عالم24895

28146.522.517198888ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اسماء ناصر زينهم ابراهيم زهره24896

2819.511.520.51116.590.566ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138االء السيد عبد الرازق ابراهيم الدنف24897

38.528.52029.52019136.588ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138االء مدحت عبد الفتاح عبد الفتاح حموده24898

24.519.55.518.5615.57462.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138الشيماء سمير جالل على24899

39.53019.5302020139910ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138الهام بهاء ابو السعود عبد المطلب مصطفى24900

2727.517.52414.519110.579ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138الهام محمود ابو الفتوح ابراهيم عبد القادر24901

301212.51810.5198384.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138الهام وليد عبد العزيز جمال عبد العزيز24902

37.530203019.519137810ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138امانى السيد ابو خليل محمد السيد التوابتى24903

3221.517.521.517.51911076.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138امانى مجدى محمد عبد اللطيف الموافى24904

32211722.514.519.510767ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138امانى محمد علي ابو خليل الششتاوى24905

22.513.51423.510.5168457.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اميره سمير سعد العزب24906

2419132513.51994.567ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138اميره عبد العظيم عبد السالم الشهاوى عبد العاطى24907

ام الحلوانى24908 3227.519.524.51616119.587.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138انعام جوده المرسى االم

362818.528.518.520129.568ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايات عادل المتولى عكاشه24909

35.52917.528182012867ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايمان خالد فؤاد موسى على24910

147.59.5193.513.553.554ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايمان محمد غازى على سيد احمد24911

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايمان منصور ابو الكمال عبد الرازق عرابى24912

37301926.52020132.579ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايناس السيد عبد العزيز الدسوقى النشوقى24913

3625.517.524.51419117.558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايه حمدي محمد عبد الرازق عاقل24914

25217.522.510167736ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايه سمير خير اللـه عبد القادر خير هللا24915

29121723.58.516.59056.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايه فيصل محمد الحداد24916

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايه مبروك وجيه المتولى ابراهيم خضر24917

34.520.51921171811266.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايه مجدى محمد عبد اللطيف الموافى24918

17.5151424.56.518.577.566.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ايه منصور نصر المتولى رجب غراب24919

18.53.512.521.56.51262.565.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138بسمله اسامه عبد الرازق احمد الخطيب24920

291717.519.513.517.596.54.55ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138بسمله عمرو عبد اللطيف السيد محمد24921

35.528.5192916.520128.566.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138بسمله محمد شهاب الدين محمد محمود جعيبه24922

26.514.517.526.59199455.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138بسنت محمد علم الدين طلبه24923

37292030201913669ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138تسنيم غيث علم الدين طلبة ابراهيم24924

113.51016.5315.54444ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138تغريد محمد فؤاد موسى على وهدان24925

31.52119241618.5111.566ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138تهانى محمود محمد ابو الخير البطاوى24926

30.5141722.51418986.56ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138حنان محمد احمد احمد طه24927

26.5817.522.5181792.566ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138حنين الشحات على خضر24928

172.517.5217.515.565.55.53ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138حنين عصام فكرى فهمى احمد الطنطاوى24929

362416.525.51716.511959ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138خلود سعد على عوض صيام24930

يا عمر ابراهيم الباز البرعى24931 32.52616.52613.518.5114.56.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دال

3022.51723.512.517.5105.569.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دعاء  طارق  عبد الحميد  الحداد24932

252011.51713.5148768.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دنيا ابراهيم عوض اللـه محمد معوض24933
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000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دنيا حماده شوقى السعيد ابراهيم24934

22.515.513181417.58368ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دنيا عالء محمد حسن الصعيدى24935

846.51141333.545ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دنيا محمد سعد السيد عطا اللـه24936

20.5241420.51714.5965.510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دنيا وليد نجاح يوسف ابو المعاطى24937

34.527.519.526.516.519124.56.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ديانا محمد ابراهيم ابراهيم الحسانين24938

36.528.5202717.519129.56.510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138دينا عبد ربه محمد البندارى خضر24939

يا احمد محمود عبد العليم السيد24940 282215.523.510.515.599.56.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ران

يا السيد حمدى محمد شلبى24941 3523.51726.513.519.5115.5610ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ران

يا حموده صبرى عبد الرازق محمد24942 24.519.514.519.510.51888.568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ران

31.51915.527.51217.5105.569.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه اشرف ابراهيم القدرى24943

26.516.510.510.5917.5734.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه السيد سعد عبد السالم محجوب24944

38.52919.52919.518135.56.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه حمدان عبد النبى حامد ابوليله24945

29.52513199.516965.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه رمضان رشوان عبد الجليل عكاشه24946

3121.51419.515161015.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه سعد على محمد ابوسريه24947

2314.592261074.54.56.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه عبد العزيز الغريب مصطفى محمد الغريب24948

م24949 13.51511191010.568.55.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه عبد اللـه السيد محمد االده

181110.521.5776857ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رحمه عبد الهادى السعيد عبد الهادى يوسف24950

30281925.51420116.55.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رضوى خالد ابراهيم احمد24951

3028.519.527192012469ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رقيه حسام السيد شلبى24952

32.529.52028191912969.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رقيه محمد عبد القادر مصطفى شعبان24953

3326.51726.515.519118.558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رنا ايهاب عبد المنعم عبد الرازق البديوى24954

96.55.514.53.512.53954ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138رندا السعيد محمد حسن الكنانى24955

17158.52213.513763.54.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138روان الباز عبد العظيم الموافى الباز24956

27.525.5182917.513.5117.556ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138روان محمد عزت محمد سالمه24957

3125.5202717.51312146ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138روان نبيل سليمان عبد العزيز الحفناوى24958

4030203020201408.59.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ريم  احمد  ابو خليل  عوض الحداد24959

343019.528.519.518131.58.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ريمون مصباح عبد الرازق عبد المغنى الذكى24960

3328.519.53019.519130.58.59.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ريهام اشرف رمضان سالم الديب24961

33281829151912367.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ريهام السيد حمدى محمد شلبى24962

2417.515227.5168668ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ريهام ربيع ابراهيم ابراهيم حسن24963

3328.52028.520191304.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ريهام رضا حسنى محمد يوسف24964

272019241618.51066.56ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ريهام رفعت شتا المتولى عكاشة24965

30231824.516.518.511257.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138زينب رجب القناوى عبد الهادى القناوى شلبى24966

31.528.519.527.516.518.5123.568ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138زينب محمد عمر مسعد جعيبة24967

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ساره ابراهيم الحسنين سليمان24968

3126.518.527.517.51912169.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ساره ابراهيم عبد النبي غازي24969

33.53019291919130.58.510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ساره احمد احمد عبد العزيز24970

2426.572011.518.58979.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ساره اشرف مصباح البندارى خضر24971

25.518.51219.5715.582.586.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ساره محمد سيف النصر محمود منصور24972

111.53.5102.55.528.56.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138سامية محمد امبابى امبابى الغطاس24973

150319310.5406.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138سعاد  معوض  ابوخليل  يوسف الدنف24974

21.524.51823.514.514.510259ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138سما عماد محمد محمد على شلبى24975

25.515.5131813.51485.56.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138سماح اشرف عوض محمد الخيارى24976

28.5261824.5161611389.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138سهام محمد حسن ابراهيم منصور24977

15189.520.5714.57077ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138سهير حماده ابراهيم الباز البرعي24978

38.53019.529.52020137.588ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شروق خالد فرج الدرينى ابو العنين24979

188.5612.56.58.551.558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شروق محمد السيد السعيد المرسى24980

3228.520281915.5127.579ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شهد اسامه رزق عبد اللـه سالمه24981
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34.5242027.514.518.5120.58.59.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شهد المتولى ابراهيم السعيد السيد خضر24982

298.513.51212177577.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شهد رضا محمد طه الموجي24983

31241424.51411.5107.557ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شهد طارق منصور ابو المعاطي منصور النجار24984

2614.512.5241116.58878ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شهد عماد عزمى احمد سيد احمد غطاس24985

14688.5311.539.54.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شهد محمد ابراهيم يوسف محمد24986

3012.51424131493.579ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شيماء ابو خليل جمعه سليمان الصعيدى24987

31.513.51425.51317.597.579ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138شيماء رضا السيد قاسم شحاته24988

32.52319.522.515.514.51135.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138صافيناز ماهر عبد المنعم  محمد  الموجي24989

5.512.55.51.561645ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138صباح اشرف ابراهيم الجيوشى التهامى24990

955.57.5311.5306.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138صفيه عادل جحا رمضان غراب24991

937.5931431.56.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138عزه سمير رمضان الدمرداش السيد24992

21.511.5129.56.518617.53.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138عزه شحاته جاد الحق الغريب ابو على24993

25.5261527819101.5610ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاتى عبد العزيز المتولى عبد الفتاح حامد24994

020.514.521806457ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاديه محمد الششتاوى ابو خليل الششتاوى24995

1019.51516.5616.5677.55ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه ابراهيم الذكى المحمدى الدرداح24996

3729203019.519135.579ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه الزهراء طارق عبد النبى عبد الفتاح سالمة24997

34292029201913268.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه خالد محمد مصطفى ابو خضرة24998

332619.52717.51912378.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق العزب24999

3029182817.520122.588.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه عزمى شوقى السعيد ابراهيم25000

3426.52023.5142011858.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه عصام ابراهيم محمد قطب حجاج25001

31.527.519.5241219.5114.548.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه محمد جمعة المرسى عكاشه25002

35292028.515.52012867ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه محمد عبد الرحمن الدسوقى25003

34262029.52020129.55.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه محمد عوض ابو الفتوح عوض25004

1121210.5017.535.55.54.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه محمد محمد على الديب25005

28.523.515.51072084.565ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه مختار السيد عبد الهادي عنيم25006

3729203020191368.56ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فاطمه منصور عبد المنعم يوسف النادى25007

111.5320.58.51872ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فتحيه السيد عبد الحميد عبد العزيز بدوى25008

31.5272021.5131711362.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فتون السعيد عبد المعطى محمد القصبي25009

262117.5127.5208454ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138فوزيه السيد حسن احمد جويلى25010

373020271915.513366.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138كنزى حسام ابراهيم الحداد25011

3829.5203019.5201375.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138لينا رفعت على عبد التواب الجمال25012

16.522.518.525121894.55.54ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138محسنه عبد العزيز منصور ابو المعاطى منصور25013

25.527172614.51911058ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مروه ايمن عباللـه ابراهيم حسن الشرقاوى25014

31.525182617.52011858.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مروه محمود حلمى السيد الزكى25015

34.527.51924.515.517.512178ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم ابراهيم رسالن حامد الغطاس25016

35282028.518.51913068.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم اسامه النادى عبد الهادى يوسف25017

2027.518.5188.51792.558ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم ايمن عبد اللـه ابراهيم حسن الشرقاوى25018

182213.519.56.511.579.557ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم خالد الدسوقى عبد الرازق وفا25019

36.53018.525.517.52012856.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم صالح الحسينى ابراهيم الحسينى25020

111712132115547.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم عبد السميع مصطفى شعبان مصطفى25021

3729.5202919.52013558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم عبد الغفار حسن ابو الكمال شلبى25022

1421.51118.57147257.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم محمد المتولى ابراهيم ادم25023

37.52718261820126.558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم محمد شعبان المتولى رجب25024

24181625.57.5169148.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم ناصر محمد شريف ناصر25025

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مريم نجاح عبد الحليم واصل25026

28.52217241320104.56.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ملك طارق لطفى احمد سيد احمد غطاس25027

3119.51621.513.520101.567.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ملك محمد البشير عبد الرازق محمد حسين25028

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منار ابرهيم السعيد اسماعيل25029
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3630202916.519131.568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منار اسامه عبد الفتاح على مشعل25030

29.53018.52713181186.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منار اسامه نجم محمد سليمان25031

272917.520.51112.51055.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منار اشرف السيد حسن الصعيدى25032

32.530172411.51911568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منال ابراهيم عبد اللـه محمد االشرم25033

242515.5228.5209568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منه اللـه احمد السيد المغاورى على يونس25034

2023.519.52211.51396.557.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منه اللـه اكرم حموده عكاشه25035

292914.5299.5181115.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منه اللـه حامد عبد الحميد سليمان25036

30.52815291219114.568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منه اللـه عماد حبيب حسن جعيبه25037

34.52818.529.518.52012968.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منه اللـه محمود ابوخليل محمد التوابتى25038

34.528172916.5191255.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منه اللـه نبيل محمود محمد عوضين25039

17.519717.5110.56256ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منى عبد التواب محمد التابعى المنجى الشرقاوى25040

2627.516.519.59.5169957.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منى محمد شعبان عبد الحميد عكاشة25041

33.529.5202818191296.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منى محمد عرفات ابراهيم الشربينى25042

3128.520281620123.569.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138منى هالل عوض هالل25043

282618216.51799.55.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مها ميسره عبد السالم المهدى الدرداح25044

342718.529.58201175.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مى احمد البدرى معوض البدرى25045

38.53020302019138.56.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مى اشرف معوض يوسف محمد25046

36.530203017.5191345.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مى السعيد ابوخليل السعيدالعرابى25047

383019.53019.51913767.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مى سامى الدسوقى البيومى البديوى25048

37302029.51819134.578.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مى عصام عوض السيد بدوى25049

37.529.52029.518.51913568ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مي محمد سامي عبد الرازق البديوى25050

34.5291728.517.519.5126.589ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138مياده لطفى ابوخليل نور الدنف25051

3429.517.52814.519.5123.578.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ناديه حمودة رمضان عكاشه25052

30.5251528.51419.511378.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نانسى السيد عبد السالم السيد حمايه25053

26.52014.527131810177.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نانسى محمد السعيد السعيد احمد25054

3028162912.517.5115.569ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندا سمير الدسوقى البيومى البديوى25055

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندى اسماعيل شلبى الزكى شلبى25056

2917822.59.518.58658ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندى اشرف عبد النى محمد الطنطاوى25057

133.53.5243104751.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندى المتولي ابراهيم المتولي البسيوني25058

4.58.52.517.50.5833.551.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندى حسن الدسوقي احمد حسن25059

3725.518.528.518.51512857.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندى رزق عبد الرازق رزق صيام25060

21112252.511.561.551.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندى محمد عبد الستار الدسوقى الحواوشى25061

34.5221426.516.516.5113.556ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ندي ياسر شعبان الحماقى الزكى25062

37.524.51528.515.516.512158.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نرمين ابراهيم عبد السالم عبد العزيز برغوت25063

19.55.52.520.556.55355ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نريمان محمد عبد النبى على25064

3929.515.528.518.51813159ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نهى شريف الجميل عبد الخالق25065

36.529.516291916.513069ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورا صابر الحسانين ابراهيم الحسانين النشوقى25066

14.544.5223.5848.555.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورا مصطفى فرحات عبد الرازق25067

32.518.5172613.518.5107.559ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورا ياسر شوقى السعيد ابراهيم جعيبه25068

3726.516.528.518.518.512769ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نوران اكرامى حسن على ابو المعاطى25069

35.52713.527.514.517.511868ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نوره محمد ابراهيم عبد الرازق محمد العزب25070

37.5281726.518.518.5127.569ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورهان ايهاب على على الحسينى على25071

352715.526.513.519117.567ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورهان بدير الجوهرى بدير عزيزه25072

383017.5291919133.579.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورهان خالد السعيد الشناوى25073

31.5239.527101610165.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورهان سعد المغاورى خضر زاقوته25074

174.56223.511.55364ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورهان عالء ابو خليل حسن الجريدى25075

383017.5292015.5134.569ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نورهان فتحى شوقى السعيد25076

31.521.51427.516.519.51114.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نيره احمد الشربينى محمد دنيا25077
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392917.5301819.5133.54.510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138نيره ماجد حسن ابراهيم عبد العال شبانه25078

382918.529.518.519.5133.54.510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هاجر جمال عبد القادر حامد محمد25079

382718.529.51918.5132510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هاجر شريف عبد الغفار منصور عمر25080

362916301819.5129510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هاجر مجدى الذكى الشحات الشافعى25081

3526.516.52912.519.5119.54.510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هاجر ياسر الششتاوى الششتاوى على25082

29.518.512288.51996.54.55.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هاجر ياسر محمد السعيد على25083

362915281418.512258ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هاله اشرف رجب على زلمه25084

35231529.516.519.51194.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هبه خيرى الهراس عبد العزيز مراد الشين25085

38.5301629.51919.51335.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هبه رضا عبد العزيز ابو المعاطى عابد25086

332112.5281019.5104.558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هدى عبد المنعم طايع المغازى البخارى25087

35.52616.52717.518.5122.559.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هدير هانى طلعت على احمد25088

3825.516.530181912857.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138همس طارق فرج محمد عكاشه25089

34.521.5162816.520116.54.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138هيام عبد الكريم عبد الهادى احمد برغوت25090

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138وئام هانى حمدان محمد رمضان25091

3022.515.52613.518.5107.54.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138يارا  احمد  احمد  خميس مصطفي25092

37.528.5143018.519.5128.54.59.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138يارا صالح صالح عبد العزيز الغطاس25093

32.519.512.52915.519.51094.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138يارا منجى مسعود احمد اكريو25094

39.53018301919.5136.57.510ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ياسمين شريف الشحات عوض السيد عبد الخالق25095

21.5109.527919774.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ياسمين مجدى عبد الحميد احمد يسن خضر25096

35281629.51919.5127.54.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنات  0138ياسمين محمد احمد محمد السيد بدوى25097

26.51111.52510.513.584.545ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم  السيد  ابو خليل  محمد عبد الخالق25098

35.52916.527.516.51712557.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم احمد توفيق عمر عمر25099

342115.526.515.515.5112.577ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم احمد عبد العزيز محمد بنه25100

29.51417.526.51012.597.55.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم الذكى محمد الغريب محمد25101

3210.51625.510.513.594.57.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم الطنطاوى المغاورى مصطفى هاشم25102

136.513258.511665.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم بكر عطيه محمد الشربينى25103

فى عبد الحميد بيومى25104 33.51614.52915.514.5108.576.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم عبد الحميد االل

332017.529.51715.51177.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم مجدى محمد عبد اللطيف الموافى25105

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم محمد ابراهيم سعد الطنطاوى25106

28.511.5132815.51496.587ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ابراهيم محمد شتا احمد حافظ25107

24.51615.522.512.513917.56.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد  كمال  شعبان  حامد سليمان25108

15.54.51415.58.510.5585.55.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد ابراهيم المتولى عبد العزيز ابراهيم25109

20.5582010763.55.55.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد السعيد على السعيد على زلمه25110

34.52115.527.51413.5112.567.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد السيد محمد على الزكى25111

3423.51528.514.514.5115.567.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد امين فاروق عبد الحميد سالمه25112

3723.5153014.515.51208.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد حسام محمد محمد ابراهيم الغريب25113

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد حمدى عبدربه وهدان25114

2725.51529.515121128.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد حميده المتولى عبد الفتاح حامد25115

2917.51527.51511.510476ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد خالد محمد الموافى الباز25116

25.581028.57157957ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد طارئ ابراهيم عبد اللـه حسن25117

28.51315276.515.5905.55.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد عادل زكى عبد العظيم ابراهيم25118

24.51313.522.51016.583.55.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد عبد المنعم محمد عبد السالم السعيد ابو النجا25119

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد عالء علي ابراهيم هيله25120

362315271316.51145.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد على محمد محمد السعودى25121

3120.515.5271317.51075.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد على نجاح صبحى احمد جمعة25122

27.511.51321912825.56.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد مجدى عطيه المحمدى عطيه25123

22.5191321.56.516.582.558ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد محب عبد الرازق محمد حسين25124

3425.515261516.5115.5610ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد محمد المتولى زيادة25125
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26171423.57.517.58867ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد محمد حمدى محمد شلبى25126

251715.525.51117.59468.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد محمد عبد السالم عبد العزيز برغوث25127

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد وائل حمدان محمد رمضان25128

31.519.51424.51317.5102.567.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138احمد وائل سعيد احمد سيد احمد غطاس25129

34.527.51324.516.51611669ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138اسامة جمعه عبد النبى احمد جعيبة25130

2819.513.52511169768.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138اسامه زهير محمد محمد احمد شهاب الدين25131

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138اسالم اسامه شعبان بدير عوض واصل25132

2717.516.525.510.512.59769ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138اسالم حسن الدسوقى محمد ابراهيم زعرور25133

33261526.517.515.511868ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138اسالم مجدى عبد الحليم حسن جمعه واصل25134

151112.527111476.567.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138اسالم محمد صديق عبد السميع العربى25135

3017.5152510.5159868.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138اشرف احمد رمضان الديب25136

281615.5231016.592.568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138السعيد الذكى السعيد الدسوقى النشوقى25137

2418.513.524.51314.593.567.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138السيد عبد الحميد عبد النبى عبد الحميد غطاس25138

272015.52411.516.59868.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138السيد محمد السيد عبد العزيز خضر25139

1015.5101811.5136547ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138السيد محمد الموجى ابوخليل القناوى25140

16.518.5131810.51776.55.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138المحمدى  عبد الرازق  المحمدي سليمان الشربيني25141

20.521.512.518.51113.58467ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138امير ايهاب عبده محمد مندور25142

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138امير محمد الدسوقى قاسم شحاته25143

18.52214.519.581782.58.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ايمن  محمد  عيد  فرحات علي25144

192514.52010.519.58969ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ايمن هشام محمود الفرجانى جاد اللـه25145

1925.51522111792.55.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ايهاب عماد سعد محمود شحاته25146

2619.515.5181219915.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138جمال  عبد الناصر  يوسف محمد  العدروسي25147

33261526.515.517.51166.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138حازم احمد ابو خليل العزب محمد العزب25148

29201527.515.519.51075.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138حسام يحي عبد الوهاب ابراهيم عرابى25149

28261621.51317.5104.58.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138حسن  ياسر  حسن  ابراهيم شبانه25150

3025162214.514.5107.578.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138حسين منصور منصور ابراهيم جويلى25151

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138حماده وجيه متولى متولى خضر25152

17.518.51615.591676.548.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138حمدى منتصر العشماوى عبد السالم25153

121211.514816.557.548.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138خالد عبد المنعم محمد ابوزيد25154

139.59.5105134737ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138رضا يوسف عبد العليم يوسف المتولى العزب25155

31.522.51723.514.51910948.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138رفعت وليد الرفاعي السيد الرفاعي25156

3024.518.524.51819115.579ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138رمزى حموده سليمان عبد العزيز الحفناوى25157

30.527.516.524.515.518114.578ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138زياد محمد وصفي محمد جاد اللـه25158

29.520.515.5231518.5103.558ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سامح  ابو خليل  ابوخليل  عبد المعطي الدنف25159

30.52315.524181911189ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سامي كريم صابر عبد الصابر كريم25160

31.528.51827.515.519.512148.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سعد  السيد  مخيمر  الشين25161

3328.518.527.51919.5126.568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سعد ابراهيم ابوخليل السيد عبد الخالق25162

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سعد سيدان عبد العزيز عوض الشناوى25163

1516.512.516.56.5136747ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سعد محمود نبيل معوض عرابى25164

3123.517.524.514.51711148.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سيف الدين ابراهيم عبد الغنى عبد الغنى سريه25165

3325.518.524.51319114.547.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138سيف مجدى سيف النصر محمود منصور25166

3529.519.52716.519.5127.549.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138شادي  هاني  محمد  احمد حمايه25167

34.53017.5271919.512859.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138شادى السيد بكر رمضان محمد العزب25168

3225172413.518.5111.548ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138شادى فتحى السعيد السعيد الحجر25169

352817.52516.51912248.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138صفى الدين محمد محمود الرجائى طه الدرداح25170

33.52818.525.517.518.512358.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138صالح محمود رزق محمد اسماعيل25171

29.5271723.51318.511037ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ضياء متولى شعبان محمد جمعة25172

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138طارق ايهاب شعبان شلبى عبد المحسن25173
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30.527.517.52512.51811346.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عابد عبد المنطلب العشماوى عبد السالم25174

2925.515.52412.518106.546ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عادل على محمد السعيد25175

31.5231627.5131811157ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عادل عماد محمد السعيد على25176

31.52717.523.511.51911176ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عاشور محمد عاشور الذكى عطيه الدنف25177

27.516.517211113.59367ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد الرحمن جمال احمد احمد شحاته25178

33301827.51619124.558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد الرحمن منتصر السيد ابو الفتوح الهادي25179

3228162818.519122.556.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد الرحمن يوسف احمد على ابو المعاطى25180

30.581627.516.518.598.568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد العزيز عبد القادر السعيد عبد القادر سند25181

2919.516281818.5110.578.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد اللـه اشرف مصباح البندارى خضر25182

2715.5162715.518.510168.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد اللـه عبد النبى عبد هللا المتولى بدوى25183

2713.51626.516199958ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد اللـه محمد ممدوح محمد زكى25184

18.569.5211510.57048ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عبد المنعم اشرف عبد المنعم حامد محمد25185

3014.51628.51516.510477.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138علي  مجدي  علي علي  عوضين25186

24.5101525151489.556ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138على ابراهيم عبد الهادى عبد العزيز صيام25187

3115.5162614.519.510359ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عمر سمير عسران على احمد25188

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عمر عرفات الشربينى عبد العظيم25189

34.522.51628171911898ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عمر محمد عبد النبي ابراهيم الشناوي25190

29.51914.526.51517.5104.567ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عمرو السعيد فرج الدرينى سفايه25191

2414142312.51687.557ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عمرو محمد عوض هالل العفيفى25192

2514.515.527.51215.594.558.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138عمرو ياسر عبد العزيز الذكى بدوى25193

37191629.518.51912068.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138فارس محمد فاروق عبد الحميد سالمه25194

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138فارس محمد محمد حجازى البيومى25195

26.51415251215.592.567ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138فارس محمد منتصر شوقى منظور25196

015142110166057.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138فاروق عبد العزيز فاروق محمد عطية25197

3120.515.52714.516.5108.559ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138كريم  عطا اللـه  عبد الستار   الدسوقي الحواوشي25198

3223.518281419115.568.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138كريم ابراهيم السعيد السعيد احمد25199

30.517.51425.511.5199987.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138كريم احمد عبد الكريم احمد الديب25200

8.5211719.55.518.571.556.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138كريم حسين شفيق محمد شلبى25201

10.514.516.520.58167054.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138كريم طارق احمد محمد الحداد25202

08711.52.514.5294.56ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138كريم هانى محمد سعد الشاعر25203

3027162415.518.5112.55.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138مجدي شادي عبد الغفور صابر علي25204

31211725161911058.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد  احمد  عبد النبي احمد  فرحات شلبي25205

24.523.5162413.519.5101.578ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد  اشرف  عادل  بدير الشربيني شحاته25206

2725.518.52513.518109.55.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد ابراهيم الشربينى الشناوى25207

1821.51723.511199167.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد ابراهيم رفعت محمد سعيد25208

139.5122121557.577.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد ابراهيم محمد ابراهيم الباز25209

28.52518.522.51519109.568ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد احمد صالح سالمه عوضين25210

10.5177.522.541761.55.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد احمد فوزي عبده معوض25211

1.51571341540.556ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد اشرف توفيق ابراهيم المنجى25212

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد البلتاجي مصطفي مصطفي الدسوقي25213

9.516.517.5176.5126766ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد الزكى البسيونى المتولى السنباطى25214

14221724917.5865.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد السيد السعيد الغندور الشتيحى25215

2017.516.525.5101889.55.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد السيد السيد محمود الشين25216

332117.52714.52011369.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد السيد العشماوى عبد السالم مصطفى25217

61311215.51656.55.55.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد السيد تاج الصالحين المتولى فرج25218

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد السيد عبد العظيم الشربينى صالح25219

25191724.5111896.55.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد السيد عطيه عقل محمد عياط25220

21.524.5922.512.5159057ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد المتولى رزق عبد العزيز البسيونى بدوى25221
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31.52917.528.51619122.54.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد ايمن نجيب محمود ابراهيم دالل25222

242813.527.514.515.5107.54.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد ايهاب ابو خليل ابراهيم الحسينى25223

28.526.514.52815.5171135.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد باسم عبد اللـه جمعه زناد25224

34.527.516.528.51719.512468.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد جواد حسنى محمد يوسف25225

2720.5152811.518.510257.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد حسن ابو الفتوح البيومى ابوبيومى25226

21.52316.524161610157.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد حمدى الششتاوى الششتاوى على25227

12.519918131771.557ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد حمدى عبد العليم رجب عبد الجواد25228

34.52816.52817.518124.54.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد خالد محمد منصور عمر ابوعمر25229

12.5201121.58.516.573.547ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد رضا عبد الستار احمد السيد الدرداح25230

26.529152714.51911245.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد سامح منصور يوسف شحاته25231

28281426.515.5171124.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد سعد نبيه مصطفى الدسوقى25232

0267.51710.515613.55.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد صبحى حسن الصعيدى25233

18.527.514.52414.515.59948.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد صبحي مصطفي العرابي عكاشة25234

32271326.51516.5113.548.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد عبد الرازق فرج عبد الرازق ابراهيم بدوى25235

19.52213.517.513.518.5865.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد عبد العزيز سعد عباس المتولى25236

30.5231526.51517.51104.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد مجدى الجميل عبد الخالق خضر25237

32.52815.52715191184.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد مصباح شعبان المتولى خليل25238

28.52913281616.5114.547.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد منصور المكاوى محمد واصل25239

02312.525141974.556.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد ياسر سعد احمد محمد خضر25240

1210918.57.5135727.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد ياسر عرفات توفيق عكاشه25241

23.5129181415.576.547ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمد يوسف القطب يوسف شلبى25242

14.510.5919.510.514.56459ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود  حسام  الحلبي  محمد الشحات25243

3230162516.518119.55.59.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود  رضا  الحسانين  ابراهيم الحسانين25244

26.52316241518104.55.59.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود الخطيب عبد الحميد شلبى ابراهيم25245

9.51410.521917.56447.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود السيد  ابوخليل  محمد عبد الخالق25246

15.512.51021.512.517.57245.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود السيد  رمضان  المتولي عكاشه25247

33.524.5182515.518116.559ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود رزق  زكي  عباس غطاس25248

24.514.510.521913.579.53.57ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود رضا عبد الستار احمد السيد الدرداح25249

3625.517271819.5123.578.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138محمود عبد الناصر  فرحات  احمد فرحات شلبي25250

362516.527.51915.512446.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138مصطفى اشرف محمد احمد عكاشه25251

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138مصطفى السعيد ابراهيم عبد الرازق25252

25.513.5152615.516.595.548ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138مصطفى السيد حلمى محمد شلبى25253

1611722.510.586747ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138مصطفى سليم محمد ابو الفتوح البنا25254

1999.5261315.576.546.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138مكرم محمد مكرم محمد على عوض25255

29.512.51026.5151593.53.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138نادر اشرف الدمرداش احمد حماد25256

22.512.5824.511.515793.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138نادر طاهر السيد العرابى عكاشه25257

3321.5142415.51710838ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138ناصر خالد ابراهيم ابراهيم الشربينى25258

3526162518171205.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138نور الدين حسن الدسوقى محمد ابراهيم زعرور25259

117716.571348.536ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138نور السيد عبد السميع على صيام25260

30.524.516.526.51417.51126.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138نور المبروك عبد العليم على الدرداح25261

33.528.518.52617.519.51245.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138نور طارق السيد عوض الدموهى25262

332818.527.517191246.58.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138نور محمد ابراهيم عبد الرازق محمد العزب25263

32.5241927.518.517121.568ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138هادى سمير كمال ابو المعاطى الديب25264

3627.519291819.5129.548.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138هشام سمير كمال ابو المعاطى الديب25265

38.53019.53019.519.5137.54.59ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف  ايهاب  ابراهيم  عبد الرازق عرابي25266

000000000ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف احمد فريد على الصعيدى25267

8.511.5816.51112.555.52.56ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف احمد محمد على الصعيدى25268

1818.51523.512.51787.52.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف رضا محمود محمد صالح25269
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20.52217.52417.515101.53.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف سعد محمد معوض قوطه25270

2918.51724.517.517106.54.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف سعيد محمد عبد الجواد جمعه25271

29.524.518.52716.519.511678.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف عبد الجليل عرفات عبد الجليل حمزه عابد25272

017.513201016.560.53.58ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف عبد العزيز فاروق محمد عطيه25273

211515201013.5813.56ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف عبد المغنى عبد الرازق عبد المغنى الذكى25274

3027172517.517116.567.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف فايز عبد التواب عطيه الشربينى25275

10.513.51418.5151171.577.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف كمال عبد الرازق ابراهيم فوده25276

212617.523.515.516.5103.55.57.5ادارة طلخا  004ميت الكرماء ع بنين  0138يوسف محمد الزكى جادالمولى خضر25277

2.527.5192.56.533.55.52.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140احمد العزب عبد اللطيف عثمان25278

2220.516.524.58.516925.54.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140احمد سعد مكرم طه علي25279

2.53.541739.5304.52ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140احمد مرسى عبد الصبور سعد فراج25280

322818.528.51917.512655ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140ادهم يحى احمد عبد الغفار حسن25281

131311.5759.549.564ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140اسالم الحلبى محمد الحلبى محمد25282

20.51614.524.5111386.555.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140اكرم محمد محمد عبد العزيز25283

363019.5302018.5135.55.55.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140ايمن السيد عبد المعطى رزق25284

11.577955.539.552.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140بركات عبد الجليل بركات احمد عبد الحليم25285

4.5141117.57.57.554.554ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140حامد رضا حامد السيد الجنشى25286

35.529.519.529.519.519.5133.555ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140خالد محمد صالح الدين محمد25287

20.52116.5246.515.588.555ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140رجب فتوح رجب ابراهيم جمعه25288

0.54616.51.5628.561.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140سعد مكرم سعد عبد النبى على عالم25289

0.5511182.56376.53.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140طارق عالم على البحيرى25290

0.56.5721.537.538.553.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عابدين محمد عابدين السيد25291

0.51313.5211.56.549.564.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عادل محمد عبد النبى شبل عبد السالم25292

03311.52.56.52043ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عبد الجابر السيد ابو فراج الشربينى25293

6913.517410.549.552ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عبد الرحمن ابراهيم السيد شهاب الشريف25294

31.52819.52919.54127.54.56ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عبد الرحمن عبد الحي عبد اللطيف السيد الحسينى25295

0.568.5133.51131.555ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عبد العزيز السعيد حلمى عبد العزيز محمد25296

141110.52268.563.57.54.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عبد العزيز محمد بكر الدسوقى الجنش25297

3627.5192717.518.51277.57.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عصام خالد السعيد ابراهيم شعالن25298

2717.516.523.5131897.578ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عالء حسن على حسن الجريدى25299

342719.5281817126.598.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عمر طارق مكرم طه علي المراسى25300

18129167.51562.55.58ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140فارس رضا عبد المطلب فوده يوسف25301

1722.513.52410.515.587.587.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمد ابراهيم ابراهيم الرفاعى على25302

1221.51023.59.51076.587.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمد ابراهيم رزق يوسف على25303

32.52512.513.515.514.59987.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمد ابراهيم شبان محمد شحاته25304

9.513.5376.51039.55.56ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمد اسماعيل محمد احمد اسماعيل25305

13166167.51358.585ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمد السيد محمد حسين الجنش25306

12.512.51221.591267.586.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمد عماد حمدى عبد اللطيف25307

11.513.5102110.513.566.586.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمد مجدى نصر السيد الزكى25308

26.5201126.513.51697.587.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمود الباتع سعيد ابراهيم الباتع25309

20.520.59241214867.57ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمود محمد فكرى ابراهيم عوض25310

12.517.56.5117.512.55576ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140محمود محمد وجيه سعد الدسوقى25311

28.52514.523.512.517.510486ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140اسماء محمد السيد محمد الخياط25312

8.51811.518.51313.569.586ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140اسماء محمد شهبور زكريا عبد العزيز25313

31.523.51622141810787.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140االء محمد السيد محمد البندارى25314

2927.517.524.514.51811388ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140امانى رضا جابر زكير25315

31.524.5172615.518114.588ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140اميره طارق عزمى زكى رزق25316

3529.515.526191812588ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140اميره محمود عبد الرازق محمود طه25317
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27.524.51520142010187.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140اية مكرم سعد عبد النبى عالم25318

2323.51523142098.587.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140ايمان محمد السيد محمد حامد25319

22.519.513.524132092.587.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140دنيا محمود العراقى محمود محمد25320

2119.5142412.519.59186.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140دينا سعد على حسن25321

1616.515189.517.57585ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140رحاب عبد العزيز الدسوقى عبد العزيز25322

24.51813.5281219.59687.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140رحمه الدسوقى ابراهيم الدسوقى25323

2512.51420101481.588.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140رحمه محمد شريف عبد الحميد محمود25324

25.5241222.51519.59988ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140رنا محمد صالح الدين محمد25325

24.52713.52315.519.5103.58.58ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140ريهام سمير محمود عبد العزيز داود25326

28.5291524.516.520113.58.57.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140سعاد جبر راشد العراقي25327

373017.5271720128.597.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140شذى ابراهيم رجب ابراهيم25328

2122.51025131991.56.57.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140شيرين محمد عبد اللـه محمد السيد25329

34.52915.52717201238.58ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140شيماء خالد راشد العراقى محمد25330

34.52916.52918.520127.58.58.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140ضحى سعد عابدين السيد على25331

352915.528.518.520126.58.58ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عزه محمد محمد عبد الحى عبد الجليل25332

30.5281725.515.520116.567.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140عال هانى المهنى ابو العنين25333

24.520.514241519.59887.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140فلاير حسن حجازى محمد حجازى25334

27.528.512.524.514.519107.58.58ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140مريم حسام الدين محمد فوده احمد25335

3528.514.52813.519.5119.58.57ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140ملك ابراهيم عبد العظيم امين25336

7.515312.53.51641.55.55.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140مى مصطفى انس محمد علي25337

2124.57.5184.5875.58.57.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140نعمة سعيد رزق علي حسن25338

252614.519.512.51597.58.58ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140نهاد رضا عبد اللـه السعيد مصطفى25339

25.5241317.511109178ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140نورا سعيد عمر محمود النادى25340

101949.50.512.5436.57ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140نورهان سعد ابو العنين اسماعيل25341

22.526.510.515.5713828.58ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140هاجر محمد السيد عبد الحليم25342

2625152211.51799.588ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140هدى هانى صبرى طه ابو المعاطى25343

22.52512.519.57.5178787.5ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140وسام محمود السيد شهاب الشريف25344

292713209.514.598.557ادارة طلخا  004منشأة البدوى الجديدة ت أ  0140وفاء ياسر احمد على عبد الرؤف25345

2024.512.517.591783.58.58ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ابراهيم السيد ابراهيم السيد محمد25346

25231218913.58787.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد السيد عبد المجيد عمر25347

2623.514.519.5516.588.58.57.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد تامر رمضان رزق رمضان25348

36.52919.53017.520132.58.57.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد جمعه السعيد عبد الغنى الحلوانى25349

1522.58153.511648.57.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد على سامى ابراهيم25350

35.52916.529.519.518.513087.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد محمد احمد عبد الغفار25351

19.51914.518.58.5138087ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد محمد صالح الششتاوى ابراهيم25352

000000000ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد محمد عبد الحميد عبد العليم25353

18.520617.53156577.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد هاشم احمد الدسوقى السحلى25354

34.525.516.52815.517.512088.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141احمد وائل جمعه شعبان25355

261812176117966.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسالم على ابراهيم على ابراهيم25356

182410.51461172.58.57.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اشرف ابراهيم محمد عطيه25357

1618.5714.52.511.558.57.55.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اشرف محمد عبد الحميد عبد الحميد غطاس25358

1725.59.5124.514.568.567ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141السعيد فيصل عبد العزيز الحسينى25359

1221413212525.57.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141السيد السيد عوض عبد الغنى25360

2218.512.516613.57557ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141المتولى السيد المتولى العيسوى سرحان25361

1714812.558.556.555ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141حسن سمير ابراهيم الحسانين عمر25362

10.5127938.541.55.57ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141خالد عزالرجال محمد عزالرجال محمد25363

21.5239.5113.511.568.57.57ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141رزق سليمان على يوسف على عبيد25364

000000000ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141رضا محمد عبد المطلب عوض25365
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914210.52.59387.54.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141زكى عبده محمد السعيد مصطفى25366

1113814.5210.548.55.54.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141زياد بهاء مكرم طه على25367

14.5157.5186.51261.556ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سعد احمد سعد المغاورى25368

7.520.512.51641360.554.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سعد خالد بدير عبد الواحد25369

30261317.5101596.55.56ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سعد محمد سعد عبد الحى الشريف25370

18.5204162.512615.54ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سعد نبيل محمد ابراهيم سليمان25371

7.510.51121103254ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سعد وليد سعد محمد شعالن25372

3226.5202414.5171177.56.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141طارق محمد سعد عبد الحى الشريف25373

28.5276.51610158887ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141طه رضا عبده ابو المعاطى طه25374

35291828151712588ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عبد الرحمن احمد المتولى العيسوى25375

1717.54.5105.51054.547.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عبد الرحمن صبحى عبد القادر العيسوى الخولى25376

16.517.54.510.54.5953.547.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عبد اللـه اشرف عبد الحميد سعد25377

18.5159.518.57.510.56956ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عبد اللـه حسن عبد العزيز حسن شرين25378

24.519.512.517.58.51382.566ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عبد اللـه محمد ابو الحمد عبد المحسن25379

2123.511.523.591888.556.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عالء السيد لبيب احمد على25380

12.517.510.525.53.512.569.545ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141على موسى عبد اللطيف السيد الحسينى الشريف25381

3.5131019.52.5848.545.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عمر عبد العزيز سعد عبد العزيز محمد25382

28.529.515.523.5141811167ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141عمرو عبد الحسيب عبد العزيز محمد منصور25383

1216.5816.5611.55966ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141فارس عاطف احمد فوده احمد25384

3425.516.52616.519118.546.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141فتحى فايز فتحى عبد الرحمن الدسوقى25385

19.523.512.5218.516.58555ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد احمد توفيق محمد عبد المقصود25386

15.523.511.5218.516.58066ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد احمد عبد الخالق على على25387

332618.5291618.5122.585.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد احمد عبد الرؤف احمد الزغبى25388

28.52116.52414.519.5104.556ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد احمد عبد العزيز سعد رزق25389

192113217.51881.565ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد السيد السيد حميد حسين25390

821.51016.53.5759.553ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد السيد السيد شعبان البدوى25391

3427.516.524.51612.5118.556.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد السيد جمال محمد عبد الحليم25392

9910.5205.511.55454ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد صالح محمد عاشور الششتاوى25393

7.516.59.518.55.51357.545.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد عاطف محمد محمد السعيد25394

13.5151221.5914.57166ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد عبد المنعم هالل عبد المنعم الحلوانى25395

18231122.57.514.58276.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد عبد الوهاب البهى على ليله25396

10.52112.520.57.5127246.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد على محمد عبد اللـه على25397

29231827.51315110.546.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد كمال الدسوقى ابو المعاطى25398

26.52318.526131910766.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد ماهر احمد محمد عبيد25399

2517.516.52711169757ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمد ياسر عبد اللطيف عبد المنجى25400

26.517.5182610.515.598.557.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محمود اسماعيل منصور محمد عدس25401

21.5211626.511179667.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141مصطفى السيد على ابراهيم العدوى25402

815715.55.57.55155.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141نادر وليد سعد محمد شعالن25403

7.516.513.5187.576367ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141هيثم وليد محمد عباده اسماعيل25404

25.51613.51310117865.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141يوسف عبده عبد اللـه ذكى رزق25405

261813.524.59.510.591.566.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141يوسف محمد احمد الدسوقى السحلى25406

34.518.513.523.515.516105.567ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسراء صابر محمود عبد المعطى حمزه25407

27.519.5142211.51594.566.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسراء نبيل متولى ابراهيم25408

352716.52718.51812467ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسماء ابراهيم محمد المتولى على25409

373017.52719.51813187ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسماء عبد القادر عبد الحى ابراهيم شعبان25410

15127.514.5285155.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسماء محروس عبد النبى الدسوقى رفاعى25411

342213.527.512.517109.566.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسماء محمد الكحالوى السيد على25412

29.515.511.521.511178965ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اسماء محمد فاضل رزق النيل25413
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000000000ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141االء ابراهيم عبد الغنى ابراهيم25414

3722.513.524151711268ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141امنيه مجدى السعيد ابراهيم شعالن25415

3322.516.525.51417111.567ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اميره عبد الفتاح عبد اللطيف الحسينى الشريف25416

27201423.5121696.556.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141اميره عزت حسين عبد اللطيف حسين25417

24.5713.52611.59.582.567ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ايمان الخضر الدسوقى عبد الرحمن25418

32.525.517.527.5157.511896.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ايمان السيد فخرى سعد حامد25419

27161423.510.569176ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ايمان عابد عباس يوسف موسى25420

35.53020271920131.568ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ايناس صالح محمد صالح رويش25421

4.512.55.519.51.5843.556.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ايه احمد صباح السعيد ليله25422

27.520.51528118.51028.57.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ايه محمد عزمى عطيه الديسطى25423

36.529.5203019.520135.588.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141بسمله عبد المفصود عبد المقصود محمد الحناوى25424

21.520.51023.512887.567ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141بسنت الدسوقى صالح ابراهيم25425

352417.52616.517.511968ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141حنين السيد عبد العزيز احمد الحلوانى25426

362918.5291813.5130.569ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141خلود خالد سيد فهمى25427

33171825.512.516.510685.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141دنيا مصطفى ثابت حماد25428

20.5129.52476.57356.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141رحمه محمد عبد العظيم عبد الرحمن25429

31191226.510.5169986.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141رفا الكحالوى احمد حماد25430

32.526.51727.51413.5117.588.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141رند محمود احمد ابراهيم على25431

38.52819.528.519.51713499ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141روان عاطف احمد عبد المولى25432

32.5291728.516.514123.588.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ريهام السعيد عادل سند ابراهيم25433

3728.51927.51815.513098ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141زنيب عبد الـله الحلبى محمدعبد الخالق25434

33.52918291717126.588.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141زينب السيد عبد القادر راشد25435

36242027.52017127.589ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ساره رمضان زكريا على احمد25436

14.513522.562.56169ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سحر سالم عبد اللـه عبد المحسن25437

31.526.5172415.519.5114.554.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سماء عبد الـله السيد موسى25438

28201622.5131799.554.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141سندس محمد عبد الباقى السيد25439

25.518.5141710.518.585.544.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141شروق عطاء الـله عطيه السيد السيد25440

33291726.515.52012145ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141شهد احمد سيد محمد حسانين25441

34.528162716.52012244.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141شهد حماده عبد الهادى عبد الغنى25442

21.54710.57165044ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141شهد عرفه عبد المقصود معوض25443

34.51516181517.598.555ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141شهد عطيه السيد السيد محمد القزاز25444

1710111610.51864.554ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141شهد معوض مصطفى معوض25445

88.5516.510184855ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141شهد وائل سعد ابراهيم شعيب25446

21.523.514.522.51317.59555ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141صفاء السيد سعد خطاب25447

3729.518.526.517.52012955ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141فاطمه محمد طه ابو المعاطى طه25448

189102313.519.573.544.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141فاطمه محمد عطا عبد اللطيف طه25449

855.5206.515.54543.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141فريده عزت عبد النبى عبد العزيز25450

2021.5112911.518933.54.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141لقاء السيد علي السعيد الجنش25451

14.516.511.526.51316.5823.54ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ليلى المتولى محمد المتولى عثمان25452

000000000ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ليلى محمود سامى السيد حافظ25453

88.5620818.550.53.53.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141محاسن عبد المنعم محمد عبد المنعم يوسف25454

32.51914.525.51720108.554.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141مروه محمد بكر جبر محمد25455

34.53018.528.519.5191314.54.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141مريم محمد احمد عبد الغفار25456

136.54.513.5141951.53.54.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141منار عزالرجال محمد عزالرجال25457

35301928192013154ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141منه احمد عبد الكريم على الحلوانى25458

26.5198.5229.51885.565.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141منه صيام عنتر حسن صيام25459

272616.5261017105.556ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141منى طارق محمد محمد توفيق25460

000000000ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141مى فتوح حامد محمد عيسى25461
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2317.51626.56.516.589.556ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ندى ابراهيم ابو العينين اسماعيل البنهاوى25462

17.517.51119.581773.552ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ندى خطاب عبد الفتاح سند25463

37.529202819.52013464ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141نسرين نبيل رمضان السعيد محمد25464

24.524.51421.5132097.566ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141نعمه عبد الناصر حلمى سليمان صالح25465

26.526142114.5201025.56ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141نورا فيصل حمدان ذكى حسن25466

2121.512.517.541776.55.55.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141نورهان اسماعيل الحلبى محمد عبد الخالق25467

000000000ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141نيره رضا السيد سليمان محمد25468

38.5302028.518.520135.566.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141هاجر حسنى صبرى عبد المحسن25469

30.5301827.513.516119.55.56.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141هبه محمد عبد العزيز احمد الفقى25470

20.527.517.520.515201014.56.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141هدى مكرم رياض الشحات بستان25471

000000000ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141هناء حلمى السيد عبد العزيز25472

29.52716.528.51720118.566ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ورده محمد زغلول محمد ابراهيم25473

262416.527.5101910446ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141وفاء ياسر المتولى حياز25474

27211726.511.51710375.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ياسمين رمضان ابراهيم السيد على25475

23.524142491694.564.5ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141ياسمين صالح حسن سعد عبد العزيز25476

3224.517.52518.518117.56.56ادارة طلخا  004منشاة البدوى ت أ القديمة  0141يمنى محمد السيد عبد العزيز حسن25477

34.53019.528.517.51613079ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142ابراهيم صبري زينهم محمد حموده25478

29.525.518.5281513116.57.57ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142احمد ابو المعاطي محمود ابو المعاطي عوض25479

16.521.512249.51483.54.57ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142احمد سيف المرغني معوض عبد العاطي25480

31.528.518281617.512279.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142احمد عابد احمد تامر احمد تامر25481

23.521.513.52615.517.51007.58ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142احمد عادل سعد محمد حسن25482

322817.52816.5181227.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142احمد محمد جمعة محمد عبد اللطيف25483

323017.52719.5191267.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142احمد نبيل ابراهيم ناجي الشربيني25484

31.5241626.514.518112.578.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142السيد محمد السيد ابراهيم الششتاوي25485

29.5271828.519171226.59ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142خالد محمد محمود عمر علي25486

32.53017.528.519.5201287.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142خالد محمود طلعت علي عبد الغني25487

1617.51525.51116857.56.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142زياد وليد نصر محمد فرحات عوض25488

3227.5182818.5201247.57.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142سامي عوض سامي احمد عبد الشافي25489

30.5241924.516.520114.577ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142سعد محمود سعد احمد عبد الشافي25490

29.53019.526.51620121.57.58.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عبد الرحمن احمد سمير علي محمد الساعي25491

34.53019.528.518.52013179ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عبد الرحمن احمد محمد علي احمد25492

30.529162417.5181177.58ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عبد الرحمن حسانين عبد الحكيم علي محمد عطية25493

302616.525.516181147.56.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عبد الرحمن محمد المغاوري حامد25494

2922.51827.5191811679ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عبد الرحمن احمد عبد الرحمن علي الحسانين25495

27.518.51727171810779ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عبد اللـه يسري عبد الرحيم صبره ابو النجا25496

2010.51426111481.57.55.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142علي السعيد فرج علي محمد شريف25497

1712.51315.51.51759.579ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عمر جمال محمد المحمدي25498

34.5221828.515.518118.579.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عمر عابد احمد عبد الشافي عمر25499

3621192918181236.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عمر عبد السالم عبد الحكيم علي محمد عطية25500

3281625.5111992.55.58.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عمر فتحي محمد نصر محمد عوض25501

31.516.515.527.514.515105.567.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عمر محمود محمد حامد قاسم25502

33.51316.525.514.5191036.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عمرو ماهر عبد الحسيب محمد عبد المقصود25503

3091526515856.59ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142كريم محمد محمد جاب اللـه جاب هللا االجاوي25504

3728.518302019133.579ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142كريم نصر حسني نصر25505

265.5921.54.51366.56.58ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد ابراهيم عبد الرحمن علي الحسانين25506

35818.5261620103.56.59ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد احمد رمزي محمد فرحات25507

13.52.51017613.5495.59ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد السعيد احمد علي الجمال25508

في سلطان25509 30.5101826.51018.5956.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد سامي عبد السميع االل
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36.52718.5281619.512679.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد سعد عبد الهادي عبد العليم عبد الهادي25510

33.519.518.5241220107.56.58.58ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد عادل محمد حلمي علي سيد احمد25511

3518.51926.5122011178.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد عمرو سيد احمد ابراهيم ناصف25512

35.513.51926.51319107.56.58.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد محمود حلمي عبد ربه25513

37292028.51920133.56.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد مصطفي علي احمد علي عوض25514

37.5281828.5172012959ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمد نجاح نجاح احمد محمد جعيبه25515

37.5517.520.59.515.5904.58ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمود احمد منصور نصر محمد عوض25516

35.51215.52510.51998.578ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمود عبد المنعم محمد عبد المنعم البسيوني25517

28118.5171217.576.569ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142محمود وليد جمال عبد الرزاق موسي غنيم25518

3427.519292020129.579ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142يوسف احمد علي عبد العزيز قاسم25519

331617.52614.51910779ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142يوسف اشرف ابراهيم صالح عبد العظيم25520

31.521192616.51811478ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142يوسف رامي عبد اللطيف جمعة فرحات25521

34241928.51919.5124.57.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142يوسف عبد الغفار امين احمد عيد25522

29.529192916.52012379.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142يوسف محمد جميل السيد العدوي25523

29.5241927.516.520116.579.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142يوسف محمد شوقي رمضان سليمان25524

32.5291928.518.520127.589.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142يوسف محمد محمد محمد رجب25525

34.530192919.5201326.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142اسراء محمد محمد عبد العظيم25526

35301928.52020132.5710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142االء عبد العزيز عبد اللـه يوسف الخماري25527

000000000ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142اماني رشوان فوزي عبد العزيز رمضان25528

34291826.51819.5125.578ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142اماني مصطفي محمود مصطفي جبر25529

36291929.51920132.5710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142امل محمود السيد مصطفي محمد غباش25530

33.5291925.51519.51226.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142اميرة عالء شكري الجميل السيد العدوي25531

26.52018219.519.59569.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142اميرة عيد السيد راغب عطية25532

25.518.51822.515.51810069.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142اية محمد سعيد الزكي عوض اللـه25533

32.519.51824.513.5171086.58ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142بسمة مصطفي جميل السيد السيد25534

251514.517.51220846.58ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142بسمله محمود محمد ابو الفتوح احمد25535

312418.51915.5201086.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142حسناء احمد محمد محمد عبد الواحد25536

10.547161.517393.57.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142حنان اشرف ابراهيم غنيم25537

35.52616.5249191116.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142رؤي احمد سامي احمد عبد الشافي25538

3422.511.524.53.520966.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142رابحة السيد يونس السيد ابو حسن25539

3730183019201346.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142رباب وليد يحي محمد علي خاطر25540

3729.518.52918.520132.56.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142رتاج عبد اللـه محمود عمر علي حسن25541

3528.51928.513201246.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142رحمة محمد محمد عطية الشبلي25542

362919271320124710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142رشا احمد عبده محمد محمد سلطان25543

2622821.54.51982610ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142رندا السيد عوض امين شحاته25544

332313.521.5819.599710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142سارة سامي اسماعيل غباشي25545

14.510915112.549.53.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142سمر ضياء الدين السعيد اسماعيل عالم25546

3630193020201356.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142شروق السعيد فتحي محمد محمد سلطان25547

36.53019302020135.5610ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142شروق محمد سعد احمد الشبلي25548

3630193018.520133.56.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142شهد رضا ممدوح محجوب25549

37291929.52020134.57.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142شيماء خالد السيد محمود جاب اللـه25550

373019.53018.520135810ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142شيماء محمد ابراهيم عبد الغني السيد25551

2622.514241.52088710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142صفية موافي علي ابراهيم25552

31.526.51724.5920108.56.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142عفاف سلطان ابراهيم محمد25553

362519.527.51720125710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142لقاء محمود محمد عوض القصبي25554

28.5181624.582095710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142لوجينه هاني سمير مصطفي محمد غباشي25555

3530202816201297.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142مروة طارق محمد محمد البيه25556

3528.5203014.520128710ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142مريم عبد اللـه نجاح عبد العليم الشبلي25557
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3329.52025.516.519.5124.579.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142مريم محمد مهران سعد عبد الحميد25558

3730203020181377.54ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142ملك احمد محمود السيد العدوي25559

3325.51827.517.520121.57.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142منار عمرو معوض محمد محمود الوكيل25560

203.51216.5719.55978ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142منة اللـه حسين محمد ابراهيم حسين25561

282419.5221720110.579.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142منة اللـه محمود محمد عبد الجواد محمد خليل25562

3328.516.522.51720117.56.58.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142منة طارق محمد احمد25563

3430203020191347.58.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142مى مصطفى احمد السيد شلبى25564

35.525.5181813201107.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142مي وليد جمال عبد الرزاق موسي غنيم25565

34.529.519.525.515201246.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142نادية عبد النبي محمد لبيب عبد العاطي25566

32.527.51920.51519.5114.57.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142ناديه وليد عبد الرحمن علي الحسانين25567

36.523.51820.515.52011477.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142ندا احمد عبده الشحات فودة25568

34.519.5172512.519.5108.56.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142ندا ساهر محمد صادق محمد ابراهيم25569

35.529.51926.51620126.57.59.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142ندي سعد صبحي عبد الجواد االمام25570

30.5211827.514.520111.57.510ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142نوال شهيد فاروق عبد العاطي سلطان25571

363020292020135810ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142نورا خالد عوض عبد الرحيم تامر25572

27.52413.52013.517.598.569.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142نورا مسعد فاروق حنفي احمد25573

37271824.51720123.5610ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142نيرة ابراهيم ابراهيم عطوة25574

36.52918.52815201276.59ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142نيرة السيد عبد العاطي الشربيني الفقي25575

33.52716.520.514.51811289.5ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142نيرة مصطفي عبده احمد يوسف الخماري25576

22.515.511148.51871.578ادارة طلخا  004م.كفر العرب ع   0142ياسمين محمد زكريا عبد المقصود محمود25577

25.5181724.512179759.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ابراهيم محمد ابراهيم محمد الوكيل25578

3022.517.522142010668ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143احمد السيد فتوح السيدبدر25579

30291825192012159ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143احمد حسام رمضان محمد الشناوى25580

3026.5172414.52011259ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143احمد حمادة محمد احمد الكنانى25581

25121620.511.5198547ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143احمد عصام محمد فرحات مصطفى25582

2821162212.52099.558ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143احمد محمد احمد اسماعيل محمد25583

28.51813.52413.52097.566.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143احمد محمد رزق عبد المعطى الجراحى25584

32.5251926.517.520120.546ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143احمد وليد محمد السعيد جمعه25585

32221625.517.52011378.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143اسماعيل محمد عوض صديق الشريف25586

2116.51521.511.52085.547ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143امير محمد عبد العزيز البندارى ابو العطا25587

30.5201725.5172011068ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143حسام على احمد المنسى محمد25588

25.5141623.514.51893.567ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143حسام محمود عبد الحميد محمد ابراهيم25589

2051221.5717.565.557ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ريان ناصر ابراهيم الشحات25590

21.512821.5917.57258ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143سامى عبد العزيز مسعود عوض اسماعيل25591

1348.518.54.51448.567ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143عبده محمد صبرى محمد عبدة الجندى25592

31.526.51727.516.51811959ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143عمرو رزق الحسينى رزق الحسينى25593

26.51612.524.581587.568.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143عمرو محمد صبرى عبد المعطى محمد25594

14112.51951551.556.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143عوض شعبان مطاوع شعبان حجازى25595

3216.515.524162010479ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143فتحى مصطفى فتحى محمد ابو الحسن25596

1920.51525132092.579ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143فريد سعد محمد فريد جمعة25597

33.524.5162314.520111.559ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143مادح احمد محمد محمد السقا25598

34.527.51826.517.516.512458.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد ايهاب طه جاد طه25599

22.516622.55.51872.566.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد جمعه عيد ابراهيم ابراهيم الفقى25600

22.524.57255.518.584.576ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد حسن محمد عبد اللطيف الدرينى25601

16.520.59.525.55.51777.546.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد عبد الحميد الموافى عبد الحميد الدالى25602

2925.51126.56.518.598.546.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد عزت زينهم عبد الواحد اسماعيل25603

24.524.512255.51791.545.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد فرج محمد عبد الهادى عبد الرحمن25604

2316.51224.5916.58576ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد محمود على احمد على الشربينى25605
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142011207.516.572.558.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمد مسعد احمد محمد الشريف25606

3024.514.5281818.511579.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمود محمد عبد ربه محمد عبد ربه25607

2523.511.527.59.5199789ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمود منير السيد محمود محمد25608

24.525.513.5271019100.567.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143محمود وائل محمد خليل المتولى25609

1313.5722.5714.56378ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143مصطفى عيد محمد محمد الزين25610

13.5118.523.5814.564.568.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ياسر فهمى حسن شاهين25611

1015.515.520.5919.570.578.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143يوسف فتحى محمد حسب على الشافعى25612

34.52919.5302020133810ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143اسماء عوض مطاوع شعبان حجازى25613

2526.517196.519.59477ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143االء احمد سعد عوض سالم25614

2318.515.518.56.5208286.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143االء عوض محمد المتبولى الخولى25615

2420.51620.513.52094.576.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143االء هانى فراج عبد اللطيف عبده25616

15.5911.513.55.518.55565ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143امال فرج احمد السعيد حجازى25617

33.52618.526.51520119.579ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143اميره عوض محمد عبد اللـه شعيب25618

33291828.51520123.569.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ايمان احمد السيد سالمه على25619

30.528.518.527.515.520120.569.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ايمان عبده عبده محمد ابراهيم25620

34.528.5173019.520129.5710ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ايمان محمد محمد الخفاجى الزكى25621

2622.51122.5817.59078ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ايمان نميرى حمدى عبد ربه سليمان25622

21.517.57.52271975.556.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ايه احمد عبد الحميد عبد اللطيف حسين25623

281813.5248.512.59287.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ايه الشريف عبد القادر عبد العظيم اسماعيل25624

31281825.51319115.578.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ايه مسعد عوض جميل عوض25625

14.511.59.520.55.513.561.577ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143بسملة محمد عبد الرحمن فكرى عبد الرحمن25626

3428.516.526151212079ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143حنين محمد عبد الستار السعيد زيدان25627

2915.515.51910178975.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143خلود مسعد احمد محمد الشريف25628

1811820714.56456ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143خلود وجية السيد الشبراوى25629

1812.513.522913.57575.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143دينا محمود محمود ابراهيم المنسى25630

2515.515.524.51116.591.576.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143رحاب السيد صبرى عبد المعطى25631

27.516162611.514.59778ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143روان محمد سعد ابراهيم المتولى25632

30.52718.524.513.51511488.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143رويدا رمزى توفيق عوض الشافعى25633

32.5281525.5121811378.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ريهام محمد ابراهيم الشحات جمعة25634

36.529.519.5302018135.569ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ساره طالل صديق شعيب جنيدى25635

29.52310.522917.59488.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143سهام محمد توكل الدسوقي جنيدي25636

28.524822.5919.59287.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143شهد بهاء الدين عبد اللـه ابو العينين الذكى25637

16.516.57.5163.518.56084.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143شيرين مسعد عوض محمدالشريف25638

35.528.51827.51920128.569.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143شيماء سعد عوض صديق الشريف25639

29.524.517201415.510589ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143فاطمه ابراهيم عوض محمد الدالى25640

3223.514.52314.518.5107.578.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143فاطمه شريف عبد العزيز عبد الغفار على25641

2921.514.523131910177.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143فاطمه عبد اللـه منصور البندارى25642

ش ابراهيم رمضان25643 28.527.516.527.518.517118.568ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143لمياء سعد دروي

30261723.516.517.511388ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143مريم خالد السيد عبد المطلب المرسي25644

4.58723.5914.55267.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143مريم وائل  ماهر عبد الخالق ابراهيم سعد25645

86823.5914.554.577.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143مى فهيم طاهر فهيم ابراهيم الوكيل25646

1518.515.52411178468ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143مى محمد نبية الموافى شحاتة25647

24.514.513.51915.5168788ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143نادية البندارى سالم البندارى25648

22.511.515201516.58488ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ناديه حموده السيد محمد احمد الشرقاوى25649

23.51414.520.51414.586.588ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ناديه محمد عبد الحميد محمد ابراهيم25650

25.527.51817.51617.5104.58.57.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ندا السعيد خليل المتولى على25651

22.511.5182113178657.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ندى ايمن محمد عبد الكريم حسن25652

26.527.52023151811289ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ندى رفعت رفعت فهمى الجوادى25653
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2526.52020.515171078.58.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143نهاد عبيدة عبد الستار احمدعلى25654

32.52820261917.5125.598.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143نورهان جمعة صبحى السعيد مصطفى جمعه25655

2320.517.524.513.516997.58ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143نورهان يحيى احمد شلبى احمد شلبى25656

23.523.518.5241717.5106.588ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143هاجر ابراهيم صالح على محمد السيد25657

2725.51724.515181098.58ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143هاجر عوض محمود على امنه25658

31.52820251820122.58.58.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143هاجر مصطفى عبد السالم احمد الطنطاوى25659

72712.5811.536.55.54.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143هدى عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف جنيدى25660

27.5211923.5131810498.5ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143هنيه عوض السعيد عوض25661

2013202013188678ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143وعد ايمن السعيد القطب شاهين25662

1813.518.52013.51783.588ادارة طلخا  004فصول ميت نابت  0143ياسمين ايمن فوزى شلبى احمد25663

ان ت أ  0144احمد اشرف عبد العظيم الطنطاوى السيد25664 31.53019.52317.519121.567.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144احمد بهاء الشربينى عامر الشربينى25665 23.5211722918.592.555.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144احمد سمير برعى عبد الحميد زهران25666 31.528.517.52515.52011868.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144احمد عبد العزيز عوض محمد حسانين25667 27.52219.519.551693.55.55ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144احمد نبيل صابر عوض محمد25668 27251920.51014101.55.56ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ادهم عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف محمد25669 11257.51826.514ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ذياد ابراهيم يوسف يوسف ابراهيم25670 20.514181010.514.5735.56ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144رضا طاهر ابراهيم فتحى عقل25671 2010.512.515.52.5156165.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144سعد محمد سعد محمد سليمان25672 10.5413154.510.5474.54ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عادل محمد محمد ابراهيم حجاج25673 29.51919.525.516.51911055.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عبد الرحمن السيد صبرى عبد اللـه السيد25674 2416.51919111989.575.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عبد العاطى صبرى عبد العاطى صبرى شراقى25675 25.520131891785.56.56ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عبد الغنى سيد عبد الغنى بدير حجاج25676 35.5302026.519.520131.57.56.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عبد اللـه زغلول عبد هللا عبد الهادى العيد25677 22.5241620101992.56.57ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عبد المجيد عبد المجيد المتولى الحسينى عماشه25678 23147182755ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144على السيد زينهم عبد العزيز المتولى25679 34302029.518.519.513277.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عمر احمد اسماعيل شعبان السيد25680 31.5301926.515.520122.577.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عمر عبد اللـه صبرى عبد هللا السيد25681 30.53019281818.5125.57.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144عمرو تامر عبد النبى رزق عبد الهادى25682 2929181512.519103.56.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144فارس تامر عبد الحميد السعيد حنيجل25683 202717.513171794.56.56ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144فارس رفيق مسعد السيد احمد25684 21.522.51813.510.519866.57ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144فارس محمد عبد اللطيف حسانين محمد25685 192517149.515.584.57.56ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد ابو الحسن عبد الفضيل الشناوى25686 272612.522.511189975.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد احمد عبد المعطى محمد عوض25687 32281828.517.519.512487.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد اشرف عزت الشناوى25688 11.51541710.514.55855ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد حسن مصطفى حسن مصطفى25689 25281421.515.517.510476ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد سليمان محمد ابراهيم سليمان25690 1021.51.519.571759.571.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد عبد العزيز عبد الحميد ابو االسعاد25691 2328421.5131989.562.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد عبد الناصر رزق عطيه رزق25692 2226.51419.51117.59362ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد عبد النبى عيد عبد العزيز عبده25693 30.5281223.513.518.5107.57.57ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمد مبروك السيد فرج25694 1220.5417.56.51560.561.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144محمود عمرو محمود مصطفى25695 17.5275.521.51018.581.575ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ناجى وليد ناجى طاهر عبد الرازق25696 30301526.51619.5117.56.57ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144اسراء السعيد عبد الحميد السعيد حنيجل25697 25.528718.512.52091.569.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144اسماء ابراهيم عبد العظيم على احمد25698 3228.5924.513.520107.577ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144االء محمد عبد اللطيف حسانين محمد25699 332711.52314.52010975.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144الشيماء حلمى ابراهيم مصطفى االجهورى25700 3028.515.52517.517116.57.56ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144امال وائل عبد العزيز عطيه محمد25701 25.527.58.522.511.519.595.587.5ادارة طلخا  004االورم
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ان ت أ  0144امنيه عبد المنعم امين عبد الشافى25702 262513.521.51619.51027.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ايمان عبد المعطى مسعد طه حسن25703 27.528.517.5221720112.578.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ايه امير حسن عبد الخالق طيبه25704 32.5302028.520201317.59.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ايه حسين جابر عبد الاله عثمان25705 2828.513221517106.57.56.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ايه محمد السعيد عبد الحميد فرحات25706 3227.519.522.515.51811775.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ايه محمد محمد رمضان محمد25707 29.5239.51714189358ادارة طلخا  004االورم

يا محمد السيد فرغلى السيد البراوى25708 ان ت أ  0144دال 2078.51310.5185977ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144دعاء عوض لطفى حامد حسن25709 31.526.515.5181820109.56.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144دنيا محمد محمد حافظ الحلوجى25710 29.524.512.52117.51910567ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144دينا عوض لطفى حامد حسن25711 30.525.517.51514.5191036.58ادارة طلخا  004االورم

يا سعد عبد العزيز عبد اللـه محمد عطيه25712 ان ت أ  0144ران 34.52919.52719.519129.57.58.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144رحمه نصر توفيق على حسن25713 38.52719.526.51819.5129.57.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144روان سليمان يوسف سليمان محمد25714 31.5141512151987.57.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144روان عزت عبد العزيز محمد على25715 33.5251521.51619.511176.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144روان فهيم فتحى المتولى ملوحه25716 322915.528.519191247.56.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144روان محمد جالل ابراهيم التابعى25717 31.53018.528.518.5201277.59.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ريهام طاهر ابراهيم فتحى عقل25718 30.510.515.515152086.578ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ساره احمد السيد احمد عبد الرحيم25719 21.5201713.51420867.55.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ساره حسانين نجيب محمد على25720 14435.57.515346.54.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ساره رضا كمال ابراهيم عامر25721 32.527.517181218.510776.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ساره سعد الدين عبد الرحمن رمضان جاد اللـه25722 312116.520.517191067.57ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144سلمى طارق محمد عبد الباقى معوض25723 8.55.57.5512.516.53976ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144سماح رفيق سعد السعيد ابو المعاطى25724 312917.519.515191127.58.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144سها العربى محمد عبد اللطيف ابو العنين25725 31.515.518.515.51620977.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144شهد عبد العزيز عبد العزيز عبد الشافى فرحات25726 34231714171910588ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144شهد نادر عصام عبد الواحد حسن25727 10423.511120.56.52ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144شهد وائل العراقى سعد حسانين25728 24.52016.523.5122096.56.58.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144شيرين محمد ابو العنين المتولى ابو العنين25729 1916.51523.59198379ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144صابرين الراعى السيد حسن رمضان25730 12.521723.53.517.567.53.57.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144صابرين الشحات فرحات عطيه محمد25731 5.507.510.52825.566.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144علياء عادل على ابو العال خلعه25732 3529.52025.517201276.59.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144لمياء ابراهيم عبد المعبود المغازى عامر25733 2723.51416.514189579.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144مريم عالء محمد عبد الشافى فرحات25734 37.5292025.518191306.510ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144منة اللـه طارق عرفات عطيه عرفات25735 26.52820241420112.5710ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144منه اللـه اشرف مصطفى سيد احمد ابو الخير25736 35.52919261819127.56.59.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144منه رضا عبد العزيز موسى رحيم25737 12.58.51410.54.5165065.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144منه وليد شعيب عبد الحميد25738 27.52316.52414.519105.578ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144نجالء رجب عبد السميع صالح جوده25739 10.5104.514.511440.56.57.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144نرمين محمود عبد الحليم احمد الباز25740 11.5211523.5919.5806.57.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144نسرين تامر عبد الحميد السعيد حنيجل25741 2414142412.52088.55.58ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144نورهان ابراهيم محمد عبد الحميد فرحات25742 22.518.515.523111690.55.57ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144هاجر ابراهيم الشربينى عامر الشربينى25743 16.51915.524.511.519876.58.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144هبه صابر منير عبد السالم اسماعيل25744 19.522.5162513.52096.56.58.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144هدى سليم محمد محمد الغريب25745 31.527.5162613201147.59.5ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144هند رضا عبد العزيز عبد اللـه محمد25746 33.527.519271819.51256.510ادارة طلخا  004االورم

ان ت أ  0144ياسمين العدل عبد المقصود يسين25747 13151420.54.513676.59.5ادارة طلخا  004االورم

23.5231015121883.575ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ابراهيم السيد محمد عبد الحافظ حسن25748

33241520.51519.5107.576.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد ابراهيم الشحات عبد الحميد الشهاوى25749
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917.51171115.555.55.54.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد احمد عبد الحميد احمد على شميس25750

22.5171.5209.516.570.55.58ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد صابر السيد عبد العزيز حسن25751

27.5224.5219.51684.569ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد عبد اللطيف زغلول المرسى منصور25752

33.5248.517.51018.593.568.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد عبد اللـه فتحي عبد اللطيف محمد25753

2622.55.518.59.5168268ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد عوض حسانين محمد حسنين25754

3527.510231016105.579ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد محمد شحاته محمد عبد اللطيف25755

30.5261524.516.516112.568.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد محمد شوقى عبدربه متولى25756

ازى اسماعيل25757 24.59420715.564.566ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد محمد عبد المقصود االزم

29.52719.522.51215110.577.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد محمود احمد محمود جاد25758

2319718.591876.56.57ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد وحيد السيد عثمان غانم25759

1013.5414.52.515.544.556.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145احمد ياسر رزق عبد المقصود بهرام25760

13135.511.52.51145.55.54.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ادم احمد عبد اللـه عبد القادر عبد الرحمن25761

23227.51810.5148168ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ادهم احمد عبد اللـه عبد القادر عبد الرحمن25762

198.5614.56.51554.55.53.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ادهم الشحات عبد الغفار محمد الخميسى25763

910.54.5175.51346.566ادارة طلخا  004المنيل ع  0145اسالم احمد عبده مصليحى اسماعيل25764

9.513.57.518.57.512.556.54.55.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145اسالم محمد سعد عبد الحافظ ابراهيم25765

15123.5192.5135258ادارة طلخا  004المنيل ع  0145اسالم محمد فوزي على الباز25766

2324.59.5209158668ادارة طلخا  004المنيل ع  0145السيد عادل محمد يسري السعيد شافعية25767

26.521822813.585.54.56.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145امجد صبري الشحات على السيد25768

32.52818281819.5124.579ادارة طلخا  004المنيل ع  0145بهاء عصام على محمد على25769

32.525.518.527.514.517.5118.5510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145جمال عبد الناصر علي الدسوقي عبده25770

2124.552281580.55.57ادارة طلخا  004المنيل ع  0145حسن العدروسى محمد العدروسى حسن25771

312717.5281016113.567ادارة طلخا  004المنيل ع  0145حلمى الشحات احمد الشحات احمد25772

2421.510.523.5915.588.567.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145رفعت عبد المعبود رفعت عبد المعبود احمد25773

199.55.5215.514.560.566.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن احمد على شفيق غانم25774

11.58.53.5153.510424.56.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن ايمن عبد الغفار محمد الخميسى25775

1921.511229.516.5836.59.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن ايمن لطفى عبد العظيم حسن25776

17.522.5319.58.516.57168ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن عماد حلمى شميس عبد المنعم25777

1521.571951567.558ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن محمد مرزوق محمد  ابو المعاطى25778

221610.519.56167457.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن محمد نبيه عبد الرحمن25779

2922.58.5227.517.589.559.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن هانى عبد الغفار على البيومى25780

2417.54.5217.51874.57.58ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الرحمن وليد احمد عبد الهادى ابراهيم25781

2921.5820.57.519.586.56.56.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد العزيز طارق عبد العزيز عبد الوهاب محمود25782

3227.514.525.59.519.510969ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد ابراهيم25783

6.5101191.5153878ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد الغفار محمد عبد الغفار محمد الخميسى25784

3729.52029.52019.513677.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد اللـه صبرى صدقى محمد ابراهيم25785

31.52710.524.51118.5104.55.56ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عبد المغني محمد عبد المغني محمد البغدادى25786

332611291219.511158.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عالء هانى عالء سعد اسماعيل25787

36.5272029.52019.51337.510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عمار محمد عبد العزيز صديق حامد25788

2124721.571880.56.57.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عمر احمد صالح العزب احمد25789

26.5228.5217.515.585.567.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عمر احمد نصر طاهر محمد25790

2622.51425.51916.51075.57.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عمر عبد الحميد السعيد عبد الحميد عبده25791

20.56.51521717.57068ادارة طلخا  004المنيل ع  0145عوض احمد حسانين محمد حسنين25792

144.513.5217156057.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145فارس السيد الشربينى على سماحه25793

33.52318.525.511.518.511269.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145فارس عبد الحميد محمد توفيق متولى منصور25794

7.529206.516455.57ادارة طلخا  004المنيل ع  0145فارس محمود محمود عبد الهادى حسن25795

373018.52919.51713479ادارة طلخا  004المنيل ع  0145فتحى احمد فتحى عبد الفتاح قميحه25796

27.510.513277.51785.579ادارة طلخا  004المنيل ع  0145كريم ناصر محمد رجب عبد الشافي25797
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143.51126.5516.56068ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد االمير حلمي شميس عبد المنعم25798

22.57.514.523617.573.567ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد السادات عبد الغنى عبد الرازق فرج25799

17.551121.5412.5596.56.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد انال رزق عبد المقصود بهرام25800

171113226186948ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد ايمن سعد عبد الحافظ عيطه25801

34.5241825.5152011749ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد جمال عبد العزيز على رضوان25802

28.51315248.5178948.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد جمعه سعد محمود جمعه25803

284.515.521.581777.548.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد رياض عبد الغفار السيد االتربى25804

32.512182612.52010158.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد شريف محمد الشحات المنجى25805

35.519.515.524.512.520107.549ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد طارق عبد الحليم سعد الشهاوي25806

23.511111018.546ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد ممدوح الشافعى عبد اللـه الشافعى25807

3326.518.528162012259.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد ممدوح عبد البديع عبد الرحمن العشري25808

362819.52917.52013049ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمد وليد غانم بهرام شاهين25809

26419.524.511.52085.549ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمود سمير صبري عثمان غازى محمد25810

295.519.52410.519.588.559ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمود شعبان محمد السيد وهبه25811

5.5161121325.546.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمود عبد الحميد سمير عبد الحميد على25812

30.52517.5251419.511259ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمود محمد السيد على المتولى25813

1197.5136.5164747.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145محمود مروان الشحات البدوى جاد25814

33.5302027.519.520130.5710ادارة طلخا  004المنيل ع  0145مروان المغازي محمود المغازي محمد25815

35.5302028.52020134510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145هانى فؤاد احمد فهيم احمد25816

271716.52311.5209559.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145هشام محمد ابراهيم عبد المعطى سراج25817

3120.51917.512.520100.548.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145هشام محمد احمد محمد احمد القرناوى25818

2822.51919.514.520103.548.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145يوسف اشرف محمد عثمان السيد غانم25819

2523.519.519.513.52010149.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145يوسف محمد عبد الحافظ عبد السالم25820

2417.519.51813209259ادارة طلخا  004المنيل ع  0145اسراء سعد يوسف محمد عامر25821

32.524.519181617110610ادارة طلخا  004المنيل ع  0145الهام رضا شوقى السيد محمد25822

81499.56.515.54748.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145امال ايمن حسنى رجب حسن25823

26.52218.51510.51792.559ادارة طلخا  004المنيل ع  0145امل حماده عزت السيدالسيد25824

312919.521.516.517117.5610ادارة طلخا  004المنيل ع  0145امل ياسر احمد السيد السيد25825

36.528.519.528.519.516132.569.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145امنية عبد القادر محمد عبد القادرمحمد المرسى25826

32241714.58.5189659.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ايات محمد سعد ابراهيم اسماعيل25827

8137.58.53.51840.557.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ايمان ابراهيم حامد على حامد25828

31.514169.57.51578.558.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ايمان اشرف عبد الحميد احمد على25829

911.57.583.51539.558ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ايمان جالل محمد السعيد خليل25830

2917.518.5158.51588.558.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ايمان ناصر عبد الحكيم علي سيد احمد25831

30.526.519.51511.516.510368.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145بسملة عبد الناصر على عبد اللطيف المنجى25832

3630202819.520133.579.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145حنين وليد منصور احمد منصور25833

يا وائل عبد الغنى جميل محمد25834 22.522.518.513.511178869.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ران

3628.519.5231620123610ادارة طلخا  004المنيل ع  0145رحاب عثمان حسنى عثمان على25835

1712.510.5158.51963.557.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145رحمة سامح محمد على شميس25836

14.512.511.51551658.569ادارة طلخا  004المنيل ع  0145رحمة سعد عبد العزيز موسى رحيم25837

36302028.51720131.5510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145رحمة عبده محمد عوض المرسى25838

3629.52028.519201336.510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145رغدة رضا عبد العظيم على المنجى25839

دا وليد محمد توفيق متولى25840 2819.51615.5122091610ادارة طلخا  004المنيل ع  0145روي

34.521.51719.510.52010358.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ريم اشرف احمد الشحات على25841

3628.519271820128.577ادارة طلخا  004المنيل ع  0145سارة وفيق فتحى محمد حسن25842

1310.510.514.5317.551.564ادارة طلخا  004المنيل ع  0145سالى هانى عبد الحميد محجوب محجوب هاشم25843

3025.519.517.51520107.566ادارة طلخا  004المنيل ع  0145سعيدة حلمى الشحات البشير البيومى25844

25.52219.519.51520101.56.59ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شهد احمد شوقى عبدربه متولى25845
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3729.52026.516.520129.557.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شهد اسامه عبد العزيز صديق حامد25846

3629.520281920132.5610ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شهد جمال حسن على الوكيل25847

35.5302028.519.520133.5710ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شهد رضا ابراهيم سالمه محمد25848

3122.519.52715.519.5115.567.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شهد محمد الشحات عبد العظيم عبد المولى25849

23.519.513.513616.575.567.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شهد وائل رجب عبد الحى محمد25850

281414.512.57.51976.569.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شهد وليد محمد توفيق متولى25851

28.514.51015.531871.567ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شيماء احمد حسن محمد محمد25852

30.510131892080.568.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145شيماء انور شعبان احمد حسن25853

35.522.5191914.519110.565.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145صابرين ابراهيم محمود السيد محمود25854

33.5231916.513.520105.566ادارة طلخا  004المنيل ع  0145لقاء رضا الشحات البشير بيومى25855

38302029.52020137.579.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145مريم اكرامى عبد العزيز صديق حامد25856

30.519.51420.5141998.568ادارة طلخا  004المنيل ع  0145مريم السيد احمد موسى رحيم25857

27.5281718.516.520107.56.59ادارة طلخا  004المنيل ع  0145مريم سامح محمود محمد الخميسي25858

26261819.518.5201085.59ادارة طلخا  004المنيل ع  0145مريم عبد الغفار احمد عبد الغفار محمود25859

281913.51581983.559ادارة طلخا  004المنيل ع  0145مريم على غانم على المنجى25860

28.52814.513.54.516.5896.57ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ملك على السيد على المتولى25861

4029.520301920138.55.59.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ملك محمد المتولي عبد الفتاح السعيد25862

2619.51516.54.519.581.56.57.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ملك محمد عبد الفتاح محمد شهاب25863

3330192813201235.59.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ملك محمد على احمد حسن25864

21231118219757.54.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145منة اللـه عبد الحميد سمير عبد الحميد على25865

3929.520302020138.58.510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145منه اللـه عبد الحميد شوقى عبد الحميد محمد25866

3829.520302020137.5710ادارة طلخا  004المنيل ع  0145منه اللـه عماد حسن على حسن بازيد25867

16229.511.51.51960.56.59ادارة طلخا  004المنيل ع  0145منه اللـه محمد محمود عبد المعطى مراد25868

24.52414.513.54.520816.59.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145نادية هانى على عبد اللطيف اسماعيل25869

27.5291922.514.519112.56.510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ناريمان محمد احمد عبد الحافظ ابو المعاطي25870

3830203020201386.510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145نجالء مجدى محمد عبد الحافظ ابو المعاطى25871

3029202315.515.5117.56.510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145نداء جمال شعبان احمد حسن الوكيل25872

3029182018191156.59ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ندى محمد حسن على درويش25873

3929203020201388.510ادارة طلخا  004المنيل ع  0145ندى محمد عبد اللـه محمد على25874

27.527192110.518.51057.59.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145نورا ناصر عبد اللطيف السيد شمس الدين25875

1312.548.50103851.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145نيرة محمود الشحات البدوى جاد25876

35.5292029.519191338.59.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145هاجر ابراهيم الدسوقي ابراهيم25877

12.514.513.510.5117.5525.54.5ادارة طلخا  004المنيل ع  0145هدى عبد اللطيف على عبد اللطيف المنجى25878

2629.5192310.518.510859ادارة طلخا  004المنيل ع  0145هناء عبد القادر عبد المنعم عبد الباسط25879

34.526.519.5271720124.57.57.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ابراهيم اشرف السعيد عبد الحميد اسماعيل25880

3022.515.521.512.518.510276.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ابراهيم حسن حسن ابو الخير25881

1622.514.52010.51983.546.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد السعيد احمد غانم عبد الخالق25882

3528.519.528.51919.5130.57.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد السعيد المغازى السعيد عبد الحميد25883

3629.52029.519.518134.57.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد السعيد عبد العظيم محمد على25884

192519231116974.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد السعيد عطيه الحسينى25885

3329.519.526.51719125.547ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد تامر ابراهيم عبد العزيز ابراهيم25886

33.527202215.51911847.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد ثروت عبد الحميد عبد الغنى الصاوى25887

30.525.5192215201124.57.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد حمدي عبد الحميد السيد ابراهيم25888

21.526.52022.51317103.55.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد سمير السعيد مصطفى السباخى25889

36.5292028.5191913348.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد شعبان رزق حسن الدسوقى25890

22.524.5142112.51794.548ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد صابر عبد العال مصطفى25891

32.5262020.51218.511157.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد عبد العزيز محمد ابو الخير25892

312519.523.514.519113.557.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد عبد اللطيف السيد الشربينى25893
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34.528.5202718.519128.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد عزت مصطفى عز الرجال مصطفى25894

27.52619231020105.546.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد على على احمد الدهراوى25895

28.524.51820.51418105.557.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد عماد السيد محمد السيد25896

33.529192516.51912359ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد غازى محمد غازى السيد25897

3629192615.518125.579ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد كامل كامل محمد احمد25898

1115.57.5178.513.559.54.57.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد محمد السيد السيد عبد اللـه25899

31.525202714.5171184.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد محمود عبد الحميد احمد المتولى25900

14101314.54.511.55654ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احمد مظهر مختار مختار عبد النبى25901

282519.525918106.54.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسامه خالد عبد الحميد بدوى يوسف25902

3227.519.526.51318118.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسالم محمد المحمدى السعيد محمود25903

12.52114215.5177447ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146السعيد السيد طاهر عبد العزيز25904

312515.515.53.51690.554ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146السعيد محمد عبد العزيز السيد اسماعيل25905

11.5161617.54.5865.556ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146السيد السعيد طاهر عبد العزيز حافظ25906

31.5281922.511.515112.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146السيد عبد العزيز السيد عبد العزيز المغازى25907

27.523.517.5211518.5104.557ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146بدر عبد الحميد محمد فرج حسن25908

23.52716.520.514.516.51024.57ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146توفيق احمد مصطفى توفيق مصطفى25909

30.527.519.52215.517.511556.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146حسام السيد وجيه على محمد حمام25910

3227.519.523161911856.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146حسن السعيد احمد محمود ابو المعاطى25911

2024.51519.51010.58947.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146خالد ابراهيم عبد الباقي حسين ابو المجد25912

37.529.520271919133610ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146خالد ناصر محروس حسن احمد25913

3629.52029.52019.513559.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ذياد حسن يوسف ابراهيم الرفاعى25914

32271925.517.51812147ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رضا محمد عبد الحافظ عبد اللطيف السيد25915

262418259.518.5102.558.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رمضان سند محمد طاهر25916

312818.525.51418.511758.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رمضان عبد اللطيف حلمي عوض السيد25917

30.527.51924.51318.5114.557ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146زياد احمد على عبد اللطيف السيد25918

35.53018291918131.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146زياد المغازى عبد العظيم محمد على25919

32.52417.528.516.51811948ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146سيد محمد السيد عبد الحميد على25920

3728.52029.518.518133.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146سيف محمد حسن عبد المنعم حسن25921

23.5231925.516.517107.557ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شادى السعيد المحمدى السعيد محمود25922

15.5201823.511.516.588.556.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ضياء عبد العزيز محمود محمد حمام25923

34.525.5202618.519.5124.547.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146طارق محمد احمد محمد دغمش25924

33.524202417.519.511946.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن جمعه جمال المرسى صبرى25925

29.56.516.514.51514.58255.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن حامد احمد الدهراوى25926

322016.51917.518.510566.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن رمضان مصطفى توفيق مصطفى25927

11.513.510144.51153.545ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن سامى السيد السيد عبد اللـه25928

32.514.51824.51419.5103.567ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن ناصر الشربينى احمد الشيخ25929

211916.522.58.51887.574.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد العظيم على المغازى محمد25930

24.51815218.517.58777ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف على االلفى25931

23.5981961165.57.55.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد اللـه ابوبكر عبد هللا محمد المتولى25932

34.52618.52515.518.5119.567ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد اللـه حسن السعيد عبد الحميد اسماعيل25933

372819.5271919.5130.547.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الحافظ سعد عبد الحافظ عوض عبد اللـه25934

3017.51620.51219.59645.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الحميد سمير على عبد الحميد على25935

11.512151710965.54.54.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد الحافظ السعيد25936

32261719.51518.5109.566.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن خالد عبد الحميد عبد الغنى الصاوى25937

28.520182215.518.510446.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن سامى روبى عبد الحليم الخشن25938

352818.523.517.518122.577.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد الرحمن مدحت على محمد على25939

3021.519241618110.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد العزيز ايهاب عبد العزيز بكر25940

26.513.51720.51318.590.576.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد العزيز على عبد العزيز على حسن الحنفى25941
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000000000ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عبد العزيز على عبد العزيز محمد عبد اللطيف25942

181116.518131776.545.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عرفات عيد عبد اللطيف عرفات شبانه25943

181014.518101670.546ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146على الغريب على محمد عطوه25944

36221823.513.519.51136.57ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146علي ايهاب علي عبد الحكيم البيومى25945

2323.51924.51515.510548.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146على محمد زيدان محمد عبد المنعم25946

28.526.519261617.511659ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عمر احمد عبد الرحمن احمد المغازى25947

20231922161510048.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عمر جادو احمد احمد حسن25948

22.521.518.5181411.594.547.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عمر عبد العزيز محمد عبد المجيد25949

16.52016.51514.516.582.549ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عمرو احمد فوزى عبد الفضيل مهنى25950

3230192916.519126.559.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عمرو وجدى السيد عبد العزيز جاب اللـه25951

34.528.51828191912869ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فادى عبده السيد اسماعيل25952

2124.51723.59.51695.549.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فارس احمد المغازى محمد على25953

14.52518.5211389247.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فارس اسماعيل عوض اسماعيل عبد اللـه25954

31.528192615.5181204.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146كريم احمد مختار موسى مشالى25955

313018.5261519120.54.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146كريم شعبان ممدوح عبد الغنى الرفاعى25956

31.529192716.5171234.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146كريم عاطف محمد ابو الخير عبد الشافى25957

3729192918.516132.55.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مازن محمد على احمد عوض25958

36.527192819.51713088.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد ابراهيم حسن البهى اسماعيل جاد25959

2526.516211317101.57.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد احمد اسالم السيد االمام25960

3429.517.5201517.51167.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد احمد السعيد جاد خفاجى25961

3025.51619.515.516106.57.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد احمد محمد عوضين محمد25962

32.527.518.5271920124.56.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد اسامه كامل محمد احمد25963

2625.516.522.51719.5107.549ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد السعيد عبد المعطى عبد الغنى حسنى25964

22.5281821.5171910758.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد السعيد على محمد النمر25965

14.52115.518.5111580.53.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد السيد عبد الوارث محمد عبد اللطيف25966

35.5301927.5191813159.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد ايهاب عبد الفتاح عبد العليم حسن25967

272216.520.514.514100.55.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد حسن محمد مصباح محمد25968

24.5171717.516.51792.56.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد حمدى محمد على ابراهيم25969

31.52817.52015.517112.56.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد راضى المتولى عوض على25970

32.52617.520.51517111.54.55.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد شعبان جوده رمضان ابراهيم25971

2426.51619.512179855.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد عاطف احمد احمد على25972

32.5291726.5151712057.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد عبد الحميد محى الدين على بهرام25973

212013.518916.581.554ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد عبد العزيز عبد الجواد محمد عبد الجواد25974

17201520911.5814.55.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد عبد الغنى احمد توفيق مصطفى25975

3127161714.518105.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد عبد السالم محمد عبد السالم ابراهيم فوده25976

29.52614.518.51117.599.566ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد عبد العزيز احمد عوض على25977

121911166.51364.554.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد ناجح ابو المجد عبد الغنى ابو المجد25978

14.52714.524.5111691.567ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد نعمان عبد الحافظ ابو الخيرعوض25979

13.51915.519.5121379.576.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد وليد احمد بالل محمد25980

35.5301825.517.518126.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمد يحيى على حسين احمد تحفه25981

151614.517.58.51271.577ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146محمود عبد العزيز احمد احمد على25982

30.52317.51612.52099.566ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مصطفى محمد عبد العزيز السيد اسماعيل25983

92114.515.59.51569.565.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ناصر احمد السعيد حسن الحنفى25984

35.5301928.518.520131.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146يوسف احمد يوسف ابراهيم الرفاعى25985

34281924.514.52012067ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146يوسف عبد العزيز عبد العظيم عبد العزيز احمد25986

26.52614.519.5131799.566ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146احالم على رجب على رمضان25987

25.5251518.514.51798.566.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسراء ابو الحسن ابو الفتوح عبد المجيد25988

2227161913159765.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسراء عوض السيد الشربينى السيد25989
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363019.529.5202013569.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسراء وائل حسن القناوى احمد25990

34301922.518.51812467.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسراء ياسر نعمان على حسن الدالى25991

3830192918.520134.559ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء اشرف عوض اللـه اسماعيل السنطاوى25992

22.5161617141885.577.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء السيد عبد المعطى سرور25993

10.50.5885.51732.554.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء الشحات الشربينى حسن المتولى25994

301715.517.511209168ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء ربيع عبد الحكيم حسين25995

31.528.51924.52017123.558.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء سعد رمضان توفيق مصطفى25996

2121.515.517.512.517.58869.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء محمد احمد عبد اللـه محمد25997

35.53019.529.52020134.569ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء محمد الهاللى السيد احمد25998

31.525.5172214.518110.558.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اسماء ياسر المتولى عوض على25999

373019.53019.52013669ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146االء رمضان جوده رمضان ابراهيم26000

31.520.51926192011668.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146االء محمد ابراهيم كامل عبد الحميد26001

3021.518.525.516.51811268ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146االء محمد طلبه محمد المتولى26002

3421.518.523151911268ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146االء محمود عبد المعطى عبد الغنى حسن26003

32.524.51924.51919119.56.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146الهام عماد فوزى صادق26004

21.514.51522.511.517.58568ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146امانى السيد المتولى عامر السيد26005

3326.51822.518.519118.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146امل عبد الرازق السيد المتولى مبروك26006

32.5271826.519.520123.557.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146امنيه هانىء السيد محمد اسماعيل26007

28617.518.59.517.579.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146امينه سامى الحفناوى ابو المعاطى26008

3124.518251620114.56.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146انجى محمد موسى السيد موسى26009

28191722.59.518.5965.58ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ايات السيد محمد عبد الحميد على حسن26010

39.5292029.5201913869ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اية عبد الفتاح محمد عبد اللطيف الدهراوى26011

1918.516239.5208668.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اية على احمد مصطفى عبده النجار26012

26281829152011669ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146اية ناجح السعيد عبد الحافظ حامد26013

9181522.57.5197257ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ايمان السيد المتولى عامر السيد26014

172516.52810.5189767.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ايمان على جاد محمد على26015

29.5291928.518.520124.558.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ايمان على محمد محمد على26016

33.52918.529181912868.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ايه عبد الفتاح الشربينى احمد محمد26017

192017259.51890.55.56.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ايه قاصد احمد قاصد هاشم26018

342918.529.519.519.5130.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146بسمله عبد العزيز عبد الجليل محمد الحنفى26019

363018.5301919.5133.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146حنين احمد عبد المقصود على حسن26020

282918.5291419118.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146حنين الشربينى محمد الشربينى احمد26021

27.529.518.529.5141911968.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146حنين محمد عبد اللطيف محمد ابراهيم26022

302918.528.518.519124.588.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146حنين نايل احمد عبد الرؤف الشيخ26023

11.52110.5226.518.571.567ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146حنين هانى احمد صادق رمضان26024

فى الشورى26025 37.52919301920134.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146دعاء حسن السعيد حامد االل

242917.526.512.520109.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رحمه السعيد عبد الحميد محمد احمد26026

1726.516289.5199768ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رحمه حامد عبد المعطى سرور26027

1828.51826.5101910168.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رحمه رمضان محمد المنجى ابراهيم26028

342818.527.5161912468.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رشا السيد عبد الحافظ عبد اللطيف السيد26029

172416.522.5817.58868.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رضوى رضا البيلى الغريب البيلى26030

2929202817.520123.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رنا السيد صالح محمد عبد الجواد26031

29.526.51825162011588.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146رنا عبد اللطيف عبد العزيز قاصد هاشم26032

36292030202013588.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146روان نعمان عبد المقصود على الدالى26033

26.529.519.526.5162011868ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146روان يوسف عوض اللـه فهيم محمد حمام26034

22281926.514.52011068.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146روضه عبد العزيز احمد احمد على26035

35.529.51926.518.52012968.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146روميساء رضا على طه المتولى26036

30.529202617.52012368.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ريم رياض عبد الحميد الشحات محمد26037
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3226.51925.5202012368.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ريهام السيد رمضان توفيق مصطفى26038

322717.52618.52012168ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ريهام شحاته محمد طاهر حامد26039

25.524162012.5179856ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ريهام يوسف احمد مصطفى26040

34.525.517.52517.52012066.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146زينه ماجد احمد على ابراهيم26041

28.523.51926.519.51911768.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ساره سعد شعبان مبروك ابو المعاطى26042

3525.518.52819.520126.568ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ساره محمد ابراهيم محمد سالم26043

2621.512.522.511.517.5945.58.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146سحر جمعه الغيطانى حسن26044

3829.520282020135.58.59.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146سلمى الدسوقى السيد الشحات محمد26045

1218.514157.5196786.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146سماء عبد المجيد محمد عبد المجيد عباده26046

35.52819301820130.56.57.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146سميه عبد الحميد محمد احمد26047

34.525.51827.517.52012368.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شروق طارق زيدان محمد فتح اللـه26048

2626.517.527162011369.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شرين نصر عبد العزيز حسن على الزيات26049

3728.519.527.517.519.51306.59ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شهد على عبد الفتاح عبد العزيز بهرام26050

35.527.520281820129710ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شهد عماد عبد الحافظ ابو الخيرعوض26051

36.528.519.529.5202013469.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شيماء السعيد السعداوى محمود26052

31.52719271320117.559.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شيماء شفيق محمد محمد القوشى26053

2115.513.525.58.5178467.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146شيماء عبد العزيز عبد الحميد خطاب26054

13.5181425.56187767ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146عفت وجدى عبد الحميد عبد المطلب26055

34.5262029.517.520127.569ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فاتن حسن محمد حسن السيد26056

33.52620301520124.559.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فاطمه السعيد احمد قاصد هاشم26057

000000000ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فاطمه بدران السيد بدران26058

33.52620281416.5121.569.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فاطمه على محمد احمد محمد26059

35.5261928.5112012058.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146فردوس بدير محمد بدير فوده26060

3427.5182911.52012069ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146كنزى محمود عبد الحميد ابراهيم الرفاعى26061

22.518.51819.55.517.58458.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مريم احمد نجاح على اللـه السيد26062

34.528.52028.51720128.569.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مريم خالد احمد حسن القناوى26063

272517.528.582010658.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مريم محمد عبد الحميد عبد العزيز26064

2721.51721.56189368.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مريم محى ابراهيم السعيد على26065

3828.52029.5201713668.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ملك طارق على محمد على26066

21.51919.524.56.5199167.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ملك عبد العزيز محى محمد فتح اللـه26067

36.528.52026.51620127.569ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منار البيومى احمد المتولى طه26068

3326.52028.5142012268.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منار سامى على رمضان ابو العال26069

3127.5203018.52012759ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منال عبد الغنى محمد عبد الغنى الجزيرى26070

262519236209968ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منه البيومى عزت ابو العال رمضان26071

28.5241924.58.520104.567.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منه السعيد سالم محمد سالم26072

32.52520261020113.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منه رضا حامد الديسطى حامد26073

3026.52026.51518.511868.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منه سمير محمد حسن السيد الديسطى26074

32.525.52025.51620119.569ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منه عبد الحى شاكر عبد الحى المهدى26075

3627.52029.519.520132.559ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146منه محمد اسالم السيد االمام26076

3227.52027.51517.512269ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مى ايهاب السعيد البهى اسماعيل26077

2327.517.526.51518109.559ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مى خالد ابراهيم فهمى ابراهيم26078

1522.5172713.5189559ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مى عصام جوده رمضان26079

18.51718.526.5141894.549ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146مياده توفيق مصطفى توفيق مصطفى26080

392919.528.518.520134.559ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ندا احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز26081

34.52919.527.516.51912759.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146نرمين السيد عزام عكاشه الحسانين26082

3627.5202819.52013159ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146نسيبه يحيى عبد العاطى محمد عبد الحميد26083

362819.527.519.520130.569.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146نوران سعد السيد احمد عبد العال26084

302817.52715.517.511849.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146نورهان السعيد شكرى المهدى على26085
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36292028.51920132.569ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146نورهان على احمد تغيان عبد الجواد26086

34.52519.527.51819124.568.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146نيرمين محمد المغازى محمد على26087

38272029.519.51913469.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146نيفين مصطفى عبد الحميد خطاب26088

34252027.51819124.579.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146هاجر حسام الدين وجيه على محمد حمام26089

29261626.51117108.558ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146هاجر عوض اللـه عبد الرازق عبد الغنى26090

332819.52714.51912259ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146هاجر محمد عبد اللطيف محمد ابراهيم26091

35292027.518.51913069ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146هبه محمود السعيد توفيق مصطفى26092

18.523.5172510.516.594.558.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146هدير احمد عبد العزيز محمد26093

2928192817.519121.578.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146والء السيد حمزه محمد الحنفى26094

342719.527.5182012669ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146يارا بدير محمد بدير فوده26095

35.5292029.519.519133.569.5ادارة طلخا  004الشهيد محمد يحى تحفة ع م  0146ياسمين محمد حلمى عوض السيد26096

22.510.516.514.510187463.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ابراهيم السيد ابراهيم السيد محمد26097

2320.516.5119.518.580.543ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ابراهيم حمدى محمد الغريب احمد26098

2016.514.51710.515.578.551ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ابراهيم عبد الغنى احمد محمد جبارة26099

3526.52025.51815.512552.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد ابراهيم حامد الشربيني بدوي26100

516.510.51511.51258.561.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد جمال محمود محمد البهنسي26101

2179.512.59.517.559.553.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد حسن عبد الجليل حسن السيد26102

2223.518.51413199164ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد حسين محمد محمد عطاللـه26103

18.518.515.579.5186943.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد خالد احمد السيد االمام26104

20.515.58.510.55196052.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد رشاد عبد المحسن رمضان ابراهيم26105

25.510.512.516.51017.57573.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد رمضان عبد الوهاب عبد الغفار26106

2715.5141410.5188174ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد على السيد حسن السيد البنا26107

21.5141214.5717.56953.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد محمود احمد طوسون محمود26108

242318.518.510.517.594.553ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد مصطفى محمد مصطفى صالح26109

2220.51215.59197953ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد هانى السيد الفوله البدراوى26110

35.52419.528.517.52012574ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147احمد هانى عبد الجليل الشربينى26111

30.517.5161815.51897.553.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ادهم احمد محمد شحاته محمد زاهر26112

2116.511.51912.51680.563.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ادهم عاطف احمد رمضان محمد26113

34.526.52029.519.52013065.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسماعيل طارق اسماعيل برهام احمد26114

21.513.511.515.511.51673.554.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسماعيل محمد السيد البشير الشاذلى26115

2411.510.515.5918.570.552.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147البراء عابد الشربيني محمد الشربيني26116

24.56.518238.51980.576ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147البراء عبد اللـه رمضان محمد رجب26117

23.5217.523.58.516.57586ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147السيد عمر السيد عمر محسب26118

13513.519.55195675ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147امين جمال شحاتة على شحاتة26119

22815.5219.516.57665.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147انور وائل انور احمد بهرام26120

2712.51822.513.51993.566ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147بشار محمد علي امين شحاته26121

3728.520302019135.576ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147بهاء محمود سامي محمود السيد26122

1310.519.5201518.57854ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147حسن احمد حسن محمد علي26123

24815.518.59197555.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147حسن سامى حسن شعبان حسن26124

251016.521.510.518.583.556.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147خالد اشرف رمضان محمد رجب26125

141014.5208.517.56756.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147خالد عبد الغفار السعيد الشربينى26126

19614156.516.560.556ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147رأفت حسين يوسف محمود26127

235.518.517.56.5197176ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147روحيم احمد على عبد المقصود على26128

28.5281921.5141911176ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147زياد طارق عنتر البهي محمد26129

16121920918.57675.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147صالح عادل احمد محمد الصياد26130

20.510.518.5229.517.58176ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عابدين فايز عبد الفتاح عبد الهادي سليمان26131

27.59.518.522112088.575.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عادل عبد المنعم مصطفي يوسف عبد المنعم26132

25.512192511.519.59375.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عاطف رضا يحيى سالم العزب26133
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23.55.520259198355.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الجليل شحته عبد الجليل حسن السيد26134

33282030162012766.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن احمد صبري عبد العزيز نصر26135

4.59.51825.511.5196965ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن جمال عبد الحليم معوض26136

14.513617.54.51155.552ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن محمد عبد اللـه طوسون احمد26137

6.59614.55184142ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن محمود احمد البدوي محمود علي26138

212.55.520614.54644ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن وليد عبد الرحمن الدسوقى عبد الرحمن26139

514.5618518.548.543ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد العزيز ابراهيم يوسف على ابراهيم26140

1514.5822.56.51566.543.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد اللـه جهاد عبد هللا برهام محمد26141

21.517.514.522.56.51682.544ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد اللـه سامح عبد هللا احمد26142

19.5161422.57.51979.544.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد النعيم عبد العزيز فؤاد احمد البدراوي26143

352519.522.5151911774ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن عارف مخيمر عارف26144

27.51817.52210.517.595.565ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن عبد المؤمن الشحات عبد المؤمن26145

20.514.516.521.59.518.582.554.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الرحمن عبد الناصر مامون احمد سيد احمد26146

3015202611.519102.554ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد الفتاح وائل عبد الفتاح عبده رمضان26147

28.5141727.511.51298.546ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد اللـه عبد الفتاح عبد هللا ابراهيم محمد الشاذلي26148

34241928.515.51412146.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عبد اللـه محمد عبد هللا الخضر فرج26149

29.517.51327.510.514.59855.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عالء عبد العزيز عبد الموجود رمضان26150

3223.51725.5162011467.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147علي عاطف علي حجازي شتات26151

342916.52916.52012557ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147علي محمد شوقي محمد نصر26152

17.51312.5271318.58357.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عماد حمدي محمد طه سالم26153

35.52919.529202013359ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عمرو خالد عبد الرحيم عبد الغنى عبد الرحيم26154

13.551321324.553.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عمرو محمود احمد البدوي محمود علي26155

121311.517101863.553.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فوزى عماد حمدى الطنطاوى طلبه26156

1810.55111.5194656.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147كامل محمد اشرف شعبان عبد الغنى جاهين26157

34.52619.526.517.51912457.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مالك فالح محمد ابراهيم محمد المداح26158

953102152956ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد احمد رمضان رمضان ابراهيم26159

167.53.5192.51848.553.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد احمد سند عبد السالم المنجى26160

211510184.518.568.551.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد الخطيب احمد البدراوى شعبان26161

1684.51431745.561.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد السيد ابوزيد السيد القطب26162

19148185186452.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد السيد محمد محمد عبد الباقي26163

21.513.510.519.57.51872.557ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد جمال محمد ابو المعاطي26164

3324.517.527.518.518.512157.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد حمادة الغريب عبد الغني ابراهيم26165

211311.511.57.51964.556ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد خالد حسين السيد حسين26166

282012.521.514199668ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد عادل محمد شحاته26167

2418.510.521.57.5178277ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد عبد الناصر ابو الحسين محمود السيد26168

312316.5261717113.576.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد عبد الغنى فتح اللـه عبد الغنى سليمان26169

1083.5951535.565ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد عالء عبد اللـه عبد الرحيم البشير26170

302716.5261619115.579ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد كمال عبد اللـه احمد سليمان26171

16.51114.520.54.5206768ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد مجدي ابراهيم السيد ابو المجد26172

1018.5133.515.53645ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد محسن وصفى غازى26173

17.5691361851.554.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد محمد حاتم عبد الفتاح السيد محمد بدوي26174

729178194357.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد محمود بيومى احمد محمد26175

302219.5211719.5109.568.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد مروان المغاوري ابراهيم علي26176

2299.512.55.519.558.564ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمد يوسف الشحات برهام يوسف26177

3091411.542068.565ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود ابراهيم البسطويسى اسماعيل26178

29.515.513.51372078.565.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود اشرف عبد العزيز ابراهيم فودة26179

25.581210.5618.56265ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود الغمري ابراهيم محمد اسماعيل26180

32.59.51215.57.5207755ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود ايمن محمد مصطفي صالح26181
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32.5813.5187207976ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود حاكم صفوت برهام محمد26182

29.510.512177.52076.565ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود على عبد الرحيم عبد الغنى عبد الرحيم26183

32131218.59.5208576.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود عيد احمد عبد الغفار محمد بخيت26184

18.55.58103174566ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود غالب محمد احمد احمد الشافعي26185

24.5131110.55.51964.574.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود محمد محمود السعيد البيهجى26186

82.53.52.50.5171761ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود مصباح محمد محمد رجب26187

17378.53.5193963.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود هانئ محمود على اسماعيل26188

1377.51151743.564ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود هشام بدوى محمد الموافى26189

332410.51382088.566ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود وحيد طلب عبد الغنى ابراهيم26190

26.597.511.53.5205864ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147محمود ياسر البشير حسن الزغبي26191

26.511.59115176364ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مصطفي ابراهيم فوزي احمد حسين26192

26.51591361869.584.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مصطفى ايمن محمد طوسون محمود26193

3124.51314111993.564.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مصطفى محمود محمد عبد الستار محمد26194

10.51.53.58014.523.552.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مكرم الشربينى محمد الشربينى شعبان26195

15.57.5480.515.535.553.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مهاب الشربينى محمد الشربينى شعبان26196

1646.5123.5144276.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هانى ياسر جمال عبد الفتاح محمد26197

9.58.51114514.54877.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هشام عبد الباسط عبد اللـه طوسون احمد26198

21.56.51113.571959.578ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147يوسف شوقي عبد الغفار ابراهيم المنجي26199

26.516.514.5177.5198269.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسراء انور فائق عبد الرحمن الشربيني26200

91212.5185.5165769ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسراء خالد احمد محمد البدراوي26201

1016.51218.5815.56559.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسراء علي عبد الرحيم عبد الغني26202

ش ابراهيم عز العرب26203 179.513.516.591665.559.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسراء مصطفى دروي

78.51115.5810.55057.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسماء محمد السيد البشير الشاذلى26204

22.52316.52611.51999.55.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسماء محمد شعبان مصطفى خليل26205

27.52113.521917.59269ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اسماء وائل محمد طوسون احمد26206

21.5241719.59.51691.559.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147الزهراء احمد اسماعيل برهام احمد26207

7141013.541048.559ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147امال فهمى عبد الوهاب عبد الغفار26208

2423.51720.5915.5945.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147امل ايمن احمد البشير ابراهيم26209

17.524.51420.51115.587.558ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147امل رضا احمد طوسون محمود26210

22.525.514.523121597.558ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147امنيه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عز العرب26211

2323.51520.511.515.593.55.58ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اميرة حامد عرفات اسماعيل خليل26212

231613161015.5785.58ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اميرة سامح عبد الوهاب عبد الحميد26213

131513.515916.565.558ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اميرة محسن البدراوي الفوله26214

3428.5193017.519.512969ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اميرة هشام علي امين شحاته26215

34.52918301619.5127.56.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اميره محمد عوض عبد الحافظ26216

3528203019.519132.58.59ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اية سامي عبد الغني علي المغازي26217

302210.51812.518.59379ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147اية عبد البديع عبد الجليل الشربيني منسي26218

13.5611391942.558.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ايمان اكرامى احمد البدراوى شعبان26219

2217.5162111.519.5885.59.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ايمان عبد الغنى فائق عبد الرحمن26220

21.595199.519.5645.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ايمان علي عابدين ابو العز26221

3022122314.518101.56.57.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ايمان قدري عبد الهادي البشير عبد الرحيم26222

178.5101714.5186768ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ايمان محمد الغريب محمد الفقى26223

31.523.519261718.511758ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ايه حسن عبادة محمد سيد احمد26224

18.511.53.5125.512514.55ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147بسمه سامى محمد محمد عطاللـه26225

17.553.5124.51842.55.55.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147بسنت ربيع يسن محمد مصطفي26226

182.5514.59154957.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147بسنت وجيه عبد اللـه احمد ابراهيم العشري26227

205.5616.51015.55857.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ثناء الحفني شوقي عبد العزيز احمد26228

2316.517.516.5101583.556.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147جهاد صبري كامل علي بهرام26229
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27.526914.51018.58757ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147حنان شريف السباعي عبد القادر26230

25.52312.522.511.519955.57.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147حنين طه حامد اسماعيل علي26231

10.52414.59184057.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147حنين محمد البسطويسي اسماعيل26232

14.53514.59.51846.558ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147حياه احمد شعبان مصطفى على26233

342919.53019.518.513259ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147خلود خالد شفيق عبد الخالق26234

231011.516.5717684.57ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147خلود خالد عبد الرحمن علي شحاته26235

يا السعبد محمود السعيد البهيجى26236 194.5311.5715.54555.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147دال

2310.5814.55.518.561.555.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147دنيا اسماعيل محمد امين محمود26237

2317.59.518.55.5197447ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147دنيا عبد القادر ابراهيم الدسوقى محمد26238

4.51137.52.51728.554.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147دينا مجدي السيد عتمان26239

يا هشام عبد الغنى عبد الرحيم26240 3323.513.525.51719.5112.569ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ران

3225.518261419.5115.56.59.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147رحمه سعيد فتح اللـه عبد الغنى سليمان26241

198.56.55.53.517435.57ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ريهام شمس الدين محمود محمد رزق26242

17126.510218.547.566.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ريهام لطفي البدراوي عبد العزيز سرور26243

26.52418261819112.559ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ريهام وحيد رمضان محمد على26244

3329.519.527.51820127.55.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ساره محمد عبد الحليم عبد الغفار محمد26245

21.511.512122185955ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ساميه وليد محمد عبد التواب ابو النجا26246

31.526.519.5251619118.559ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147سلمي وليد السيد عبد العزيز دياب26247

29.5211019.54.519.584.558ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147سمر علي نجاح حسن26248

20.5118.513.54.519.55855.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شروق جمال محمود حسن محمد26249

3125.517.524.517.518.511658.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شروق محمد زيدان علي بكر26250

262115271318.510249ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شرين اشرف شوقى محمد نصر26251

32.524.518238.518.5106.558ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شهد احمد الجوهري محمد عبد الحليم26252

3328182213201145.58ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شهد اسامه عبد الغفار مصطفى26253

3528.52029.518.520131.56.59.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شهد خالد البشير حسن الزغبي26254

2613.513.517.53.517744.57ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شهد طارق عبد اللـه الشافعى26255

3324.51224.5152010978.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شهد عصام الدين محمد محمد محمد زيد26256

34282030202013279.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شهد محمود على محمد حسن26257

22.527.51621.59.5179779ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شيماء ايمن عبد المحسن رمضان26258

231711.52371581.557.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147شيماء محمد عبد اللـه عبد الرحيم البشير26259

25227217168267ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147صباح سمير محمد على ابراهيم26260

35.528.5202817.519.5129.559ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147عائشة وليد السيد عبد العزيز دياب26261

34262027.51819125.57.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147غادة اشرف الحفنى الفولة البدراوى26262

34.52917.52716.516124.588.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاتن احمد عبد الجواد الحسانين عوض26263

25.517.5416.581871.56.56ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمة ابراهيم محمد طه سالم26264

332717.523.515191167.510ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمة احمد جالل احمد محمد26265

372619.5281919129.588ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمة السيد عبد الباري محمد الشاذلي26266

3226.520271820123.5710ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمة حمادة عبد القادر عبد الخالق26267

17134.5145.519547.55ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمة محمود عبد الفتاح احمد الطنطاوي26268

30.516623.5819846.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمه احمد ماهر ابراهيم عبد العال26269

33.524.519.526.51918.51239.510ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمه رمضان محمد احمد خلف26270

21.510212.58205486.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمه عبد اللـه ابراهيم ابراهيم البدراوى26271

2616.58.5138207286.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147فاطمه محمود محمد عبد التواب ابو النجا26272

26.5136.5181116.5757.55.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مروة شمس الدين محمود محمد رزق26273

28.520.519251717.511045ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مروه الحفني فاروق السيد احمد26274

31.526192514.5201167.58ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مريم احمد عبد العزيز عبد الغفار عبد العزيز26275

3228.5202918.5171288.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مريم طارق صالح طوسون محمود26276

33.52619.526.51516.5120.586ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مريم عبد القادر جالل عبد القادر26277
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30271928.517.52012288ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مريم محمد عبد الغفار عبد العزيز المغازى26278

2313.58.5156196684.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مريم هاني جمال برهام برهام علي ترها26279

14.513.577.511743.573.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147منار حسني السيد عبد العزيز احمد26280

3227.51929.516.519.5124.55.59.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147منال هانئ محمد احمد اسماعيل26281

35.528.51929.52019132.56.59ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147منه سعد صبح سعد مجاهد26282

332919.529.518.518.5129.5710ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147منه وليد عبد الكريم محمد اسماعيل26283

31.52919.529191812875ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مني حاتم محمد برهام علي26284

26.521.516207.52091.586ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ميادة خالد رمضان عبد العزيز احمد26285

3427.519.52616.520123.587.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147مياده محمد فريد مصطفي السيد26286

3428.5202517.52012587.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ميار عبد الغنى عبد الغنى ابراهيم التوابتى26287

353019.5291820131.56.58.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ناهد هانى عبد العزيز فوزى26288

24.5181311.5216.56973.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نبيلة محمد عبد الغفار عمراحمد26289

34.5302029.519.519133.58.57.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ندي ايمن عبد اللـه احمد السيد26290

2817.516.520.5121894.567ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ندي عبد العزيز شوقي ابراهيم ابراهيم26291

2615.516.517.55.519815.56ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ندى على احمد على شعبان26292

3125.518241519113.56.57ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ندي محمد احمد محمد حسن26293

154.57.5170.51844.562.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ندي محمد عبد الفتاح محمد زيد26294

201112201.51864.57.54.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ندى نجاح عبد اللـه صادق عبد الرحمن26295

2512.512.5214.51775.576ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ندي هيثم عبد الغني محمد ابراهيم26296

35.52719.530161812889.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نشوى عبد اللـه محمد زكى عبد المحسن26297

22201124.56.5148487.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نورهان احمد حامد عتمان26298

35.527.52029181513068ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نورهان حازم  على عبده عبد الهادى26299

2614.51522.55.51783.565.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نورهان محمد محروس العزب26300

2713.5172161884.584.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نورهان هشام الغريب السيد احمد26301

392920302019138710ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نيرة اشرف عبد القادر عبد الخالق ابراهيم26302

2828183017.518.5121.588.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147نيفين محمد عبد العاطى ابراهيم المدنى26303

3128.520281019117.589.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هاجر علي محمد عبدربه فياض26304

24.52113.521.5616.586.588ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هاجر محمد عزمي جالل عثمان26305

34.52919.52919.520131.589.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هاجر محمد علي عبده عبد الهادي26306

1416.55.522.541562.577.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هبه محمد عصام محمد اسماعيل26307

201814264.51682.567ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هدي السيد محمد السيد السيد26308

382919.5301920135.589.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147هناء ابراهيم احمد عبد العزيز علي26309

17.5154.5213.51661.566.5ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147يارا اشرف جالل محمود السيد26310

28.518.511.520818.586.556ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147يارا يوسف ابراهيم السيد ابو المجد26311

1918721.532068.587ادارة طلخا  004م. كفر دميرة الجديد ع   0147ياسمين عادل عبد الكريم السيد26312

31.530202819.52012973ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ابراهيم ياسر ابو العنين عبد الحافظ ناصر26313

29.516.515281018.59963ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد احمد عبد السالم ابراهيم مصطفي26314

33.524.52029.519.51912773.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد السيد السيد امبابى الصعيدي26315

211912.5211116.584.573ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد السيد شكري عبد الوهاب السيد26316

3225.514.52613.519111.562.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد السيد شوقي ابراهيم حسن26317

2128818.5121087.564.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد السيد محمد محمد زاهر26318

2622132614.517.5101.563.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد حسن محمد اسماعيل اسماعيل26319

1215.51121.51114.57163ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد سامى حسن المتولى حسن26320

3423.51929.516.519122.568.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد عبد السالم حامد محمد السيد26321

292017.5251217103.563.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد عبد العزيز احمد عبد العزيزمحمد26322

147.5522.5716.55662.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد فتوح حامد الشربيني ابراهيم26323

28.519.51526.51219101.563ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد محمد احمد علي عبد الرحيم26324

22.51310.5245.51475.573ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد محمد السيد بهرام مصطفى26325
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15.510.54.523512.558.563ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد محمد عماره محمد على26326

3015152813.519101.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احمد ياسر محمود البهى محمد26327

269.59.5256.516.576.573ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ادهم طارق محى الدين احمد26328

ش عمر درويش26329 258.5112271573.561.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ادهم محمد دروي

26161525.5915.591.562ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اسالم اسماعيل السعيد اسماعيل متولي26330

301917.5268.51610162.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اشرف اسامه الشحات ابراهيم ابراهيم26331

20.511.54156.516.557.563ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اشرف صبحي موسي علي السيد26332

1710.5218.5713.55573.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148السيد اسماعيل احمد اسماعيل سليم26333

23.51920268.5199772ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148السيد جمال السيد عطيه محمد26334

302719.52617.51912072.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148السيد خالد السيد احمد محمد26335

3.519.512208136361.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148الشحات صالح الفضالى عبد الخالق الجمل26336

24.525.516.522101998.573ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148امير ايمن محمد السيد محمد26337

1513.517164.5166662ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148بركات ياسر حسن محمد عبد الحليم الخولى26338

2415.512185.5197563.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148برهام عبد العزيز بهرام احمد عبده26339

11.51012.517.5414.555.562ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148جمال السيد فتحي السيد بدير26340

167.59.513.53.5185052ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حسام الشحات عبد الجليل احمد الشبكى26341

91114154.51953.572ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حسام انور شعبان احمد محمد26342

17.515.517197.51976.564ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حسن حاتم سرور حسن عاشور26343

9.510.511.5133.5184872ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حسن محمد محمد بهرام محمد26344

191012.518.54196472.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حسين السيد الدمرداش محمود26345

23.51617.522.53.518.58373ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حسين انور حسين اسماعيل غزى26346

30.52418248.515.510551ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حمزه مدحت عبد الموجود عباس ذهب26347

17121516.561966.572ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148خالد طه محمد طه عبد الهادى26348

1514.516.519.571972.572ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148خالد عباده السيد عباده عباده26349

2017.52020.511.51989.573ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148خالد فتحى زين العابدين محمود احمد حنفى26350

29.528.51924.51719118.574ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رامى ياسر محمد عبد الحافظ عبد الحافظ26351

8.57.51110.571644.534ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رضا حماده مغازى السيد قطب26352

2215.515.515.51013.578.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رمضان حسن رمضان عطا اللـه حسن26353

282717.5241519111.583.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148زياد اشرف محمد محمد ابراهيم26354

21.52016.52410.51892.546.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148زياد محمد ابو العنين عبد الحافظ ناصر26355

2222.516.521.5112093.555ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148زياد محمد فتحي عبد الواحدعبد النبى26356

25.516171871983.573.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148زياد ناصر زينهم رداد محمد26357

27.522.514.523102097.554ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سعد احمد سعد الدين ابراهيم اسماعيل26358

23.513.511.519.56.51574.564ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شريف عصام السيد عمر السيد26359

9.50.57164133733ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شوقى السيد السيد  الشربينى26360

827.514.54.51336.543ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148صبرى جمال سعد السيد السيد26361

177.512.519.571663.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148صبرى عيد احمد المتولى المتولى الحداد26362

3224.518261419114.556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148صدام محمد فرحات سعيد الشربينى26363

22.5161424111987.565ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148صالح جمال عبد اللـه محمد عبد هللا26364

20.57.511135.51357.543.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148طارق احمد سعيد على عبد الخالق26365

18811.5154.512.55733ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عادل ابراهيم السعيد ابراهيم26366

29.52616.526121611044.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عادل وليد اسماعيل صديق احمد26367

3628172616.519123.556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عبد الرحمن محمد خيرى ابراهيم ابو الروس26368

38.52919.528.52014.5135.564.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عبد الناصر ابراهيم الشحات محمود القلش26369

282315.52312.51510253.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عدى محمد حسين محمد حسين26370

22.516.514.522101785.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عزت طلعت عزت علي المهدي26371

19.5221624.55.510.587.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148علي رجب عبد الغفار ابراهيم ابو زيد26372

362418271618.512155.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148على محمد عبد الجليل عرفات االمام26373
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25.5710.5201015.57353.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148على محمد على محمد فرج26374

176.511177.5155943.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عماد رضا حسين محمود السعيد بندق26375

32.526.51929.519.52012754.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عمار عبد الحافظ السعيد عبد الحافظ ابو المعاطي26376

227.57.56.5416.547.544ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عمار عنتر محمد عبد الجواد عبده26377

3527.515.526161712034ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عمر احمد حسين عبد الرؤف حسين26378

34.527.51523.51317113.544.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عمر عبد الجليل محمد عيد محمد26379

33.527.51826.51518120.533.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عمرو عادل رمضان الشربيني سعاده26380

35.522.51626.51820118.534ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فادى اشرف لبيب عبد العزيز احمد الجميل26381

84.533.5215.52144ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فارس صالح الفضالى عبد الخالق الجمل26382

28201119.58.517.58734.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148كريم اشرف مصطفي السيد سالم26383

24.59.57.512.53.51557.543ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148كريم عاطف شعبان عبد المولى حسين26384

25139.512.55.51865.542.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148كريم علي موسي علي محمد26385

33.52515.5241315.511144ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148كريم محمود خليفه خليفه محمد26386

37291930201913556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مازن عبد العزيز عبد الغني محمد عبد المطلب26387

3727.5182918.51813054ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد احمد الشحات السيد الشبكي26388

35.525.516.5281618121.545ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد احمد عبد الحكيم احمد خليفه26389

2714.5121991881.535ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد احمد عبد العزيز عبد المنعم عبد العال26390

219.5128.59.51660.544ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد احمد محمد حسن مصطفى بدر26391

15.54.51110915.55034ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد اشرف عبد العزيز عبد الرحمن عبد العال26392

33.525.51729.51617.5121.534.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد السعيد محروس على26393

3724171814.518.5110.544.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد انور محمود المتولي محمود26394

3118.514.515.581887.534ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد باسم حسن مصطفى على26395

23.51814.510.571773.544ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد جمال عبد الغني بدير علي26396

212715.523716.593.533.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد حسني الشحات طه طلبه26397

27.525.51624.58.51710244.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد خالد حسين علي السيد26398

33.52518.52912.517.5118.535ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد ربيع بدير السيد عبد المنعم26399

33261828.514.518.512055.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد رجب السيد الحسنين محمد26400

20.51611.5245.51677.545ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد رجب سعيد السبد26401

16171123.54.5177245.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد شعبان علي علي االمام26402

342818.5291919128.577ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد صبري جمعه مصطفي االمام26403

33.52415.5289.514110.545ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عادل احمد محمد احمد26404

3223.516261118.5108.545ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عادل محمد عبد العزيز احمد الجمل26405

332516271317.511435ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عبد العزيز صالح السعيد علي الجمال26406

332715.527.5121811556ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عبد العزيز عبد الجليل مسعد26407

3026.51325.591810456ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عبد الغفار محمد عبد العزيز احمد26408

26281425.510.517.510455.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عبد المجيد سعد عبد اللطيف الخولي26409

34.52518.525.516.51712064.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عبد الوهاب سرور حسن عاشور26410

21.515.515.523.510178655.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد عيد السيد المتولي اسماعيل26411

23.527.51021.591791.575ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد فتحى احمد طه احمد البنا26412

22.52411217.5188655.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد فتحي حسن علي عبد العزيز26413

352817.5291518124.576.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد فتحى محمد قاسم متولى26414

34.52917.529.518.52012946.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد مجدى بدير السيد عبد المنعم26415

2223.513259.5159356.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد مصطفي حسن علي حسن26416

28.52615.527.51314110.556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد مصطفى مقبل احمد الشبكى26417

12138135115163.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد نجيب احمد محمد الدرواني26418

15148135.511.555.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد ياسر انور حسين عبد اللـه26419

2117713.59.512.56844ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد ياسر سعيد الشربيني خليل26420

000000000ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد ياسر فكرى اسماعيل محمد26421
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18.511.5815.55.511.55952.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمد ياسر محمد عبد الواحد ابراهيم علي26422

1315.5516.55.510.555.542.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمود احمد شعبان احمد بهرام26423

29281728171911975ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمود احمد عبد الرؤف احمد احمد26424

000000000ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمود جمعه ابو المعاطي عبد الغفار ابو المعاطي26425

178917.55.59.55743ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمود طه الشحات عبد الحميد سليمان26426

21239.516.58.513.578.543ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148محمود محمد عباس بهرام عبد الحافظ26427

2120.510.518.591579.543ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مصطفى ايمن حسن ذكى حسن االمام26428

26.524.511.521.512.516.596.553ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مصطفي عاطف مصطفي عبد الحافظ العمراوي26429

25249.524.510199353ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ناصر عبد الرحيم مسعد عبد الرحيم حسين26430

1586.51481351.533.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هاني محمد جمعه مصطفي عبد الفتاح26431

1916.511151116.572.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هاني محمد عبد البديع محمد القلش26432

2726192716.518.5115.573.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هشام عاطف عبد الغفار حسن محمد26433

21.521.51121.511.518.58743.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148يوسف ابو اليزيد عبد الهادى عبد العزيز الشيخ يوسف26434

282817.52516.518.511573.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148يوسف عبد الحافظ عيد الخولي26435

1415.59.5213.516.563.532ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148احسان عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح حبيش26436

27.526.518.52314.52011064ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اسراء ابراهيم على محمد على26437

24.515.512.522.57.518.582.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اسراء غازي حسن غازي محمد26438

1922.510.520.59.5178255.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اسراء محمد البشير منصور البشير ناصر26439

34.529182718.518.512756.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اسماء رضا احمد عبد العزيز مصطفى بدر26440

35.526.518.52618.51812556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اسماء صبرى محمد طه المخزنجى26441

39.528.5203018.518136.556ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اسماء ناصر عبد الحكيم احمد عبد الحافظ26442

28.52213.518.511.5149446.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148االء الشحات السيد السيد جاد26443

2822.5151810.517.59456.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148االء رجب محمد حسن ابراهيم26444

36.52919281918.5131.557ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148الشيماء محمود عبد العال ابراهيم سلمان26445

27.5231723.512.517.5103.556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148امل مجدي يحي المتولي محمود26446

28.527172213.51810857ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148امنه اسامه محمد حسن محمد خليل26447

292416.52412.517.510667.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148امنيه حسن محمد الليثى حسن محمود26448

2323.51416.57.517.584.557.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148امنيه خليل محمد خليل محمود26449

31.52817.526.51819121.547.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148اميرة رضا احمد عبد العزيز مصطفى بدر26450

33.52819.52717.520125.576.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايات اسماعيل السيد الحسنين محمد26451

332919.5241620121.576.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايمان محمد احمد الببومي محمد26452

35.528.52029202013387ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايمان محمد عوض فريد عوض26453

23.522.5161811.51991.585ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايمان وليد السعيد عبد الوهاب القلش26454

311919.52414.519.510876ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايه السيد السيد القطب علي26455

3228.519.524.517.52012277ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايه حازم على احمد رمضان26456

26181921.5131997.556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايه سعد عبد التواب مصطفى ذهب26457

25.515.5191611.519.587.566.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايه عبد الغفار عبد السالم حسين القاضي26458

211415.516.58.519.575.566ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايه فتحي فتحي احمد حسين26459

27.5141813.511.51984.552.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ايه نشات برهام رضوان عبد القادر26460

22.51018136.519.57052.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148بشري مصطفي مصباح محمد مصطفي26461

22.57151471865.562ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148تفاحة احمد احمد عبد العزيز محمد26462

34.52518.52514.520117.563.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148جهاد تامر السيد حسن عبد الجواد26463

000000000ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148جيهان حسن صبحى حسن الشماع26464

32.52518.52613.517.5115.592.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حبيبه سمير ابراهيم عبد الفتاح حبيش26465

24.51118.516.51019.580.573ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حنان صابر عبد المعز مصطفى المهندس26466

35.52518.526182012373.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حنين رامى عزت محمود الحسينى26467

33241925.51220113.574.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148حنين ياسر محمد متولى مصطفى26468

33.51917.5261119.510763ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148خلود حسن حسن الشربينى حبيب26469
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يا عبد الناصر عبد العزيز السيد26470 34.5141818.514.51999.573ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148دال

34.52418.522.51519.5114.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148دنيا احمد صالح مصطفي عبد الرحمن26471

24.5211816.513.517.593.561.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148دنيا احمد عبد الغفار احمد حسين26472

2191610414.56072ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148دنيا عبد العزيز حسين محمد حسين26473

3320.518.523.51120106.563ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148دنيا علي السيد محمود احمد26474

352219.5231320112.553ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148دنيا محمد محمد السعيد الحسانين26475

3628.52027.5181913083ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148دينا السيد السعيد محمد عبد الرحمن26476

يا رمضان خليل عبد الهادى قاسم26477 31.5181911.510.52090.562.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ران

يا وليد السيد عطية محمد26478 33211922152011073ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ران

38.52920302020137.595ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رحاب علي معين معين علي الصياد26479

34.5251926.512.520117.573.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رحمه الشحات بهرام شعبان بهرام26480

000000000ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رحمه عاطف على محمد على26481

1911.54204.5175973ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رحمه فهمى محمد السعيد محمد شادى26482

3528.519301920131.578.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رحمه ياسر البشير احمد متولي26483

36281929202013279ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رنا ابراهيم الحفني عبد الجليل ابراهيم26484

30.51914281420105.556ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رنا رمضان خليل عبد الهادى قاسم26485

36.529.52029202013577ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148رواء اسماعيل اسماعيل موسى المتولى26486

36.528.52029202013477.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148روان رضا متولي مصطفي محمد26487

322314.52613.52010977ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ريهام ايمن محمد الشحات عبد الوهاب السيد26488

2919.51525.51318.510277.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148زينه رضا عبد العزيز على شرف26489

34.521.51928.51620119.577ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ساره احمد محمد عبد العزيز الجمل26490

3519.517.526.517.52011657.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سلمى فرج غازى على عبد اللـه26491

3017.51625.516.519.5105.576.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سلوى رضا عبد التواب مصطفى على دهب26492

23.520624.51318.58776.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سماح احمد محمد احمد عفيفى26493

2918.517.526.51718.5108.575.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سماح سامح السيد سعيد الشربينى26494

29221828.517.518.511566ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سمر سامح السيد سعيد الشربيني26495

2423.512.52214.52096.575.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سمر مجدى اسماعيل موسى تركى26496

28.521.510.525.51418.510076ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سمر محمود صبري رمضان علي26497

3223.512251218.5104.565.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148سميه السيد محمد ابو المعاطي اسماعيل عبد الرحمن26498

35.5291929.52018.513375ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد احمد السيد احمد حسين26499

332016.528.516.520114.577.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد جمال الشحات محمود القلش26500

3218.514.52716.518.5108.578ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد حسن جمعة السعيد محمد البهنسي26501

27.5271924.515.515113.566.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد صالح عبد العزيز حسن منصور26502

19.520.515.519.513168856.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد عبد العزيز السيد محمد عبده الشبكى26503

25.5201823.515.514.5102.556ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد فتحى ابو المعاطى البواقى ابو المعاطى26504

20.519.51820.571485.556ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد محمد حسين شعبان البشير26505

31.52819.527.518.51512546.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد محمد سعد مخيمر العسوى26506

242116.523.512189748.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شهد ياسر حسين محمد  رويدي26507

292216.523.5151410668ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شيماء رأفت فتحى عبد الفتاح ابو السعود26508

29.52014.51913169656.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شيماء شوقى محمد عبده عبد اللـه26509

16.514.59.514512.559.556ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شيماء محمد حامد احمد برهام26510

201210145156147ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148شيماء هشام السيد الحسيني اسالم26511

31.52715.51913.519106.558ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148صابرين رضا يرهام رضوان عبد القادر26512

26.526142012.5199957ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148عزة احمد حسين نعمان حسين مسعد26513

1922.515.5199.516.585.568ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148علياء عرفات شعبان شعبان المتولى26514

2722.51820.51516.510367.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148غاده الشحات احمد الشحات ابراهيم26515

2724.51821.512.516103.567.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148غاده حسن على ابراهيم26516

14.518.51318.5114.565.556ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فاطمه اسماعيل رمضان عبد اللـه حسن26517

Page 544



Term1

22.525.516.522.514.515101.566.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فاطمه اشرف عبد العزيز رمضان عبد الفتاح26518

1818.512.5179.514.575.566ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فاطمه الزهراء مسعد مقالش مسعد مسعد26519

35.5281729.516.517.5126.577.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فاطمه حاتم عبد اللطيف الدسوقي منصور26520

32.52717.52816.515121.578.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فرحه برهام على محمد على26521

14.5207.518513.56577ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148فرحه سعد عبد العاطي مصطفي علي26522

2418.519271119.599.536ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مديحه اشرف جاب اللـه محمد السعيد بندق26523

31.51618.52810.518.5104.566.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مروه ايراهيم احمد محمود احمد بدوي26524

000000000ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مروه علي يحي ابراهيم علي26525

292319.5271618114.556.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مريم العجمي محمد العجمي البشير26526

38.53020292018.5137.5810ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مريم بلبل حسن المتولي حماده26527

28.52016.5241114.510058ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مريم جابر ابو العنين عبد الحافظ ناصر26528

24.518.518241018.59558ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مريم سامح رشاد حسن االمام26529

2927202717.518.5120.553.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مريم سعد بهرام حسين بدر26530

39.5292029.519.518.5137.555.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مريم محمد بسيونى فوده عبد الحافظ26531

26.526.517.522.512.518.5105.555ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مريم محمد عبد الدايم مصطفي صالح26532

38.5292029.52019.513758ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ملك هاني زكريا عبد الحافظ عبد الحافظ26533

21.51313.523.561877.554.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منار صبحي بهرام السعيد العمراوي26534

3928203018.519.5135.5510ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منار محمود الدسوقي الفضالي26535

27.518.51926717.59857ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منه احمد محمد البيومي محمد26536

241518.5255.5188856.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منه اللـه احمد جمعه السيد سيد احمد26537

382919.5302018.5136.559.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منه اللـه السيد عطيه السيد حسن يحى26538

382819.5301819.5133.559.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منه اللـه رجب السيد سليمان هارون26539

35.527.5193017.519.5129.559.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منه اللـه صبرى طلبه عبد العزيز جاد26540

22.515.517.528619.589.549ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148منه اللـه طلعت السعيد اسماعيل حسن26541

31.51718281118.5105.568ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مني ابراهيم احمد محمود احمد بدوي26542

261217.527.51218.59557ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مى صبري المرسي محمد المرسي شرف26543

25.51811.524.5716.586.555ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مى عادل الحفنى محمد على26544

24.52111.527913.59354.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148مياده عبد الحافظ عبد الغنى عبد الحافظ الصابر26545

24.522.5122413179672.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ندى اسامة يوسف عبد اللطيف مصطفي26546

25.522.51729.512.51710774.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ندى حسن محمود مصطفي عبد الرحمن26547

36.5262029.52017.513255ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ندى صالح محمد محمد ابراهيم اسماعيل26548

4.51.5381.512.518.542.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ندى ضياءالدين عبد المنعم محمد26549

13.535.5101123363ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ندى عبد العزيز شعبان احمد الفار26550

36292030171913279ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ندى محمد عبد العزيز كامل26551

38.52920302020137.587.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نرمين سعد عبد العزيز محمود مسعد26552

3929203020181387.55.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نسرين السيد مصطفى السيد حسين خليفه26553

3928203020201378.55.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نهى حسن عبد العزيز حسن منصور26554

2816.514.528.5719.594.566ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نوال ايمن السيد السيد العسوى26555

28.517.5152910.518.5100.575.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورا صبري ابراهيم عبد الحافظ اسماعيل26556

33.52619.53016.519125.57.55ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورا عيد حسين محمد السيد26557

16158.516.5414607.55ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورا غازي حسن غازي محمد26558

16105.58.51.51641.552.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورا محمد عبد العاطي احمد المهندس26559

3326.519.529.518.52012775.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورهان السيد عبد الحافظ السيد عبد الحافظ26560

3225.519.53015.520122.575ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورهان حسن محمود مصطفي عبد الرحمن26561

000000000ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورهان عبد الحافظ السيد عبد الحافظ السيد26562

31.5261827.515.520118.58.57.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورهان على السيد محمد السيد26563

33.5271528.513.519117.57.54.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148نورهان ياسر عبد العزيز عالم السيد26564

22.51518.521.55.5198375ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هاجر احمد الدمرداش احمد عبد الرحيم26565
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28.52519.5231419.51107.54ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هاجر هاني شفيق الحسيني الغريب26566

312318.523.513201098.55ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هالة هشام عبد الرؤف عبد العزيز فرج26567

32221924.514.5191128.54ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هدي محمد متولي برهام علي26568

24.51617199.519868.54.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148هنا احمد شعبان احمد قاسم26569

18131712.54.519658.53ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148وسام صديق محمد حسين الدمكى26570

5.512.51713.558.553.58.53ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148وفاء شوقى صديق محمد المتولى26571

2010.51512.57.51865.57.53.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148والء السيد محمد مطاوع على26572

19.521.516.518131988.58.56ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148يارا حسين السعيد فاضل المهندس26573

3423.52029.518.519125.58.56ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148يارا محمد السيد محمد السيد26574

25.525.51918.57.519968.56ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148يارا يحيى فتحى يحيى حسين26575

15161618.571672.574ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين الشحات السيد احمد على26576

29231925.513.5191107.55ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين خالد السيد محمد السيد26577

19.5171923121990.55.54.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين صبري عبد الحليم محمد عبد الحليم26578

21.519.5192310.51993.58.54.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين عالء فاروق حافظ سليم26579

24.5171923111894.58.54.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين فتحي محمد محمد بسيوني26580

35.522.5202916.518123.58.56ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين مجدى برهام احمد شرف26581

31.523202917.5161218.56.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين محمود محمد على احمد صالح26582

33.5272027.517.519125.57.56.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148ياسمين مصطفي السيد مصطفي حسن26583

1516159.55.519617.55.5ادارة طلخا  004أ  دميرة ع م0148يمنى فرحات السيد سيد احمد عبد اللـه26584

25.541615.51.51562.57.52.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148ابراهيم شاكر عبد الوهاب نعمان البنا26585

20.55.51720.541667.583ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد حسن عبد الواحد حسن المنجي26586

32.51516.5261015.510073ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد رضا احمد طه احمد البنا26587

15.5189.5115.5354.51.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد رضا محمود طه26588

172.510141.5114553.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد شوقى موسى عبده على26589

11.537.57.511030.53.53ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد عادل جمال محمد غانم26590

7.52.5681.510.525.573ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد عادل يوسف محمد محمود26591

29.51717.523.5514.592.573.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد محمد الحفنى عبد الجليل ابراهيم26592

10.581516213.551.53.54.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد محمد المتولى محمد رويدى26593

257.51323414.572.56.53.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد محمد جمعة رضوان عبد القادر26594

3117.515.52612.519.5102.575.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148احمد محمد حسن محمد البشير26595

21.517.51018.53.512.5717.52.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148اشرف انور محمد محمد بهرام26596

1991018.51.5135853.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148اشرف وليد الشحات عبد الجليل بهرام26597

1888.51311248.552.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148الحسين خالد سعد السعيد ابو المعاطى26598

37.52620302020133.589.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148السيد احمد السيد حسن السيد26599

36.52820301519129.585.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148حسام السيد على خالد رمضان26600

27111414.5317.569.543.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148حسن ايمن ناجح محمود البشير26601

2612.517.517512.57843ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148رائد رمضان عبد المولي رمضان السيد26602

26.52.511.5141.513.55642.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148سامح السيد بهرام خليفه محمد سالم26603

000000000ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148على محمد صبرى يوسف حسن26604

27.5221924.513.516.5106.563ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148على ياسر شعبان احمد برهام26605

13.518.518259.514.584.542.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148عمار طارق محمد ابراهيم عبده26606

3424.518.529.518.51912564.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد احمد عباس على ابراهيم26607

26.521.5192815.518.5110.555.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد اسماعيل عبد السالم سليمان26608

25.516.516.518.512.518.589.564ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد السعيد عبد السالم السعيد محمد26609

24101317.57.515.57275ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد بسيونى ابراهيم عبده محمد26610

14.56.5512.559.543.563ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد حسن حسن محمد عطية26611

3422.519291918.5123.574.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد حماد جمعة رضوان عبد القادر26612

000000000ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد رفعت يونس محمد على26613
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4911.521.59.510.555.553ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد عبد الصديق سعيد الحسينى على26614

19.513.5182912.519.592.565ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد عبد العاطى احمد محمد احمد26615

33.525.51829.516.51812377ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد عرفات محمود عبد اللطيف عبد اللـه26616

211814.5261114.590.553.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد فرحات عبد العزيز عبد الحافظ حسن26617

26181625.51117.596.553ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد محمد الحفنى عبد الجليل ابراهيم26618

1610.511247.5136952ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148محمد ناجى محمد رشاد حسن االمام26619

27.516.51724.59.5209556ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148مصطفى عبد الصديق اسالم عمر المنجى الفار26620

26.514.5182510189455.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148يوسف احمد محمد احمد سالمه26621

21.512.514.525914.582.564ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148يوسف خيري على مصطفي عيسى26622

000000000ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148يونس حسني يونس مصطفى شرف26623

000000000ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148اسماء السيد المتولي عبد الحافظ سيد احمد26624

3219.51922.51419.510773ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148امال عبد العزيز احمد عبد العزيز البهنسى26625

362719.5291920130.574.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148امال عبد المعز محمد محمد بهرام26626

33281929201912954.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148اميرة عوض على عوض على26627

3328.520271920127.555ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148اميرة فتحى عيد طه صادق26628

32.525.519.525.517.520120.554ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148ايات حسن عبد الواحد حسن المنجى26629

318.51818.513208954ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148تاج عبد الغفار رزق عبد اللطيف26630

18.53139.53.59.547.553.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148دعاء رجب على احمد فوده26631

3113.51926.51717.510745ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148دعاء عبد الهادى عبد الغنى عبد الهادى القلش26632

25.57.516124.51665.553.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148رحمه احمد احمد ابراهيم البيلى26633

32.526.5192719.513.5124.554ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148سارة البهى محمد ابو الفتوح القاضى26634

2517.51924.513199954ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148شهد عادل محمد مصطفى المهندس26635

33.527.519.52919.52012954.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148شهد عمر محمد مصطفى منسى26636

2611.518187.5198154.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148شهد محمد عبد الحافظ عبد الوهاب26637

000000000ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148عزه امين عبد الحي الشربيني السيد26638

151617.517.57157374ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148عزيزه احمد عيد محمد على26639

32.52419241419113.554ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148علياء على رجب احمد قش26640

27.5141818.511208954ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148علياء ياسر محمد حسن ابراهيم26641

3125.51919.513.520108.554.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148غادة زينهم زين العابدين عبد القادر حسين26642

29.520192113.519.510354.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148فاتن عاطف محمد الحفنى محمد على26643

32.527192717.52012374.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148فرح رضا محمد عبد العزيز ابراهيم26644

2721.516.51811.519.594.562.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148لمياء سالمه السيد سالمه السيد علي26645

16.514.59204196452.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148ماجده كمال لبيب محمود مسعد26646

3425192815.518.5121.554ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148مريم ابراهيم محمود على شرف26647

1614.51019.56.51766.552.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148ملك فتحى عبد السالم حسن عبد الرحمن26648

28.5251719.510.520100.552ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148منه اللـه حاتم رزق محمد رزق26649

13.514.59196.52062.552ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148منه اللـه ماهر عبد الوحيد عبد المحسن الصابر26650

34.525.518.5271819123.564ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148مى عبد العزيز محمد محمد القلش26651

3425.5192717.519.512363ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148ندى رضا محمد عبد العزيز ابراهيم26652

2121.510.52610198963ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148ندى طارق فتحي احمد اسالم الفار26653

21.51710.517.59.516.5764.52ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148نهى ابراهيم زينهم محمد سليمان26654

1817.56.515.561863.55.52.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148نور على محمد على العمراوي26655

118516216.5424.52ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148نورا صبحى السعيد اسماعيل26656

2110717917644.52.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148نورهان احمد رمضان محمود حسن26657

147.5822.5916.5614.52.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148هاجر ابو الفتوح مصطفي السيد سالم26658

34.528.519.5302018132.554.5ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148هاجر مصطفى عبد الحى محمود26659

17.51711209.518754.53ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148هبه اللـه على البشير السعيد العمراوي26660

251610.5219.518823.53ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148وفاء عبد اللـه عبد اللطيف عبد هللا الصاوي26661
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33.5261927.513.518.5119.55.53ادارة طلخا  004ب  دميرة ت أ0148ياسمين اسماعيل فتحى السيد المتولى26662

6.512.52.513.50.511.535.53.52ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149احمد برهام جمال برهام عبد الحافظ26663

18.519.5524.561873.54.52ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149احمد حسن صبرى يوسف حسن26664

312816.52014.516.51104.56ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149احمد رضا انور العيسوى عبد الحافظ26665

28.525.51717.51115.599.53.54ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149احمد على يوسف على يوسف26666

31281924.513.515.51164.57.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149احمد ناصر احمد محمد محمد26667

21.52511.516.5815.582.54.54.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149اسالم حسن الشحات عبد الوهاب على26668

34.5301918.51418.51163.55.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149اسالم على محمد احمد صادق26669

342518.527.516.516.5121.53.55.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149خالد محمد رمضان بدير احمد26670

22131019.59.514742.53.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149خالد محمد مطاوع اسماعيل سليمان26671

3629.51826.5171512735.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149عبد اللـه محمد عبد هللا اسماعيل مصطفى26672

000000000ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149عمر الشحات عبد الغنى البواقى26673

31.528.5192116.515.5116.54.55.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149فادى ابراهيم عبدربه السيد الشافعى26674

34.527.518.5261613.5122.54.56ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149فارس الحفنى عبد الصمد عبدربه حسن26675

252116.5209.514922.55.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149فارس جمال على على يوسف شلوف26676

24.5271616.5915934.55ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149فارس ياسر عبد الرؤف حسين حسين26677

342818.519.514.515.5114.54.56.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد اسامة السيد الدسوقى منصور26678

24.520.51716.51213.590.53.53.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد المتولى فؤاد مصطفى المتولى26679

332617.518.512.515107.54.56ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد حسن محمد محمد صالح26680

32.52316.51711151003.54.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد حسين جابر حسين حسين26681

3020.515.51612.51494.553.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد رجب السعيد فريد ابراهيم26682

312516.523.51418.51102.55ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد رجب مصباح سعد فوده26683

33.5271825.516.515.5120.53.55.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد طه فريد طه صادق26684

272214.516.512.516.592.52.57.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149محمد عبد السالم عبد الرازق الشربينى حامد سالمه26685

8.51512.51410.51360.53.55.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149مصطفى محمود الحسينى عبد الحافظ حسن26686

32.527.52027.515.519.51234.58ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149هانى ياسر مصطفى السعيد البشير26687

34.52518.525.51417117.54.56.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149وليد عادل احمد شحاتة عمر26688

3828.52029.520181365.56ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149اسراء محمد احمد ابو الفتيان الشربينى حامد26689

19.514.517.517111279.53.56.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149اسماء احمد عرفات حامد عبد العاطى26690

26.52317.516.5121595.52.56.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149اسماء عبد الحميد رجب الشربينى عبد الفتاح26691

31.52618.51715.515.5108.54.56.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149اسماء محمد زيدان البدوى26692

27.523.519191314.51024.57ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149ايمان اسامه على عبد الفتاح الجوهرى26693

32.52920221617.5119.54.54.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149ايمان على محمد البدوى بهرام26694

3729.518.527.518.5181314.57.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149ايمان محسن جالل رياض الجمال26695

242515.5151116.590.52.58.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149حنان عيد عبد العزيز الدرينى اسماعيل26696

35.52618.52416.518.5120.54.58.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149خلود جمال المتولى حامد عبد العاطى26697

34.527.5192618.516125.52.55.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149دعاء اسالم محمد البشير على الدسوقى26698

32.52820272018.5127.54.57.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149ديانا ابراهيم عبدربه السيد الشافعى26699

33.52519.522.51918.5119.54.510ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149رحمه محمد محمد فضل محمد26700

251912.5126.5187568.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149سحر عبد المنعم على على يوسف26701

3423.519.5221517.511468.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149شرين فريد محمدالحفنى فريد صادق خورشيد26702

2517.514.5145.517.576.567.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149شهد البهى حسين البهى محمد26703

221514.595.5136657.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149شيماء فتحي محمد عبد الرحمن المرسى26704

23.517.518251159566.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149منار عماد فتحى عبد الرحمن المرسى26705

37.524.520291920130610ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149منة اللـه جميل احمد محمد احمد26706

2512.518.524.53.516.58468ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149منى احمد محمود الهنداوى العرابى26707

33.527202819.52012867.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149ناديه محسن جالل رياض الجمال26708

17121723.541873.568ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149ندى السعودى فتحى عبد الحافظ العشرى26709

Page 548



Term1

191417.52451879.567.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149ندى جمعه رمضان على العجمى26710

2722192512.518.5105.5610ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149نورهان احمد جمال طه بهرام البرمه26711

292618.5271319113.569.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149نورهان احمد سعيد السعيد العزول26712

31222028.51818119.569ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149هناء حامد عرفات حامد عبد العاطى26713

11.53.51521.561757.566.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149هنية رجب الشربينى الزهرى26714

37.52619.528.519.51813169.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149يسرا عبد العزيز عادل حامد عبد العاطى26715

37.526.519.528.519.519131.567.5ادارة طلخا  004منشأة ناصر ع م  0149يمنى محمود عبد العزيز الدرينى اسماعيل عياد26716

19.518.5816.56.516.56944.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ابراهيم احمد عبد العاطي بدير محمد26717

36.52919.530201813579.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ابراهيم شعبان ابراهيم اسماعيل الدسوقى26718

27.52217251418.5105.558.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد ابراهيم محمد عبد النبى26719

232013.5201018.586.585.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد حمدى محمد محمد مصطفى26720

312718.52818.517.512378ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد عبد المعطى محمد احمد المرسى26721

28.526.5192914.517117.587ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد عدنان محمد غازى عبد الحليم26722

3127.52029.519.519127.587ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد عوض العشرى السيد26723

2925.519291818.5120.566.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد عوض اللـه محمد عوض هللا محمد الدهراوى26724

36.52919302018134.588ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد محمد السيد محمد السيد صقر26725

34.52719.52818.517127.586ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد محمد بدير عبد العزيز26726

3226.519.527.519.519.5125810ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150احمد ياسر احمد احمد غنيم26727

2825172512.518.5107.589ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150اسالم حمدى عبد النبى محمد النشوقى26728

2926.51826.51517.511577ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150اسالم راضى محمد راضى26729

29.523.518.52615.51811379ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150السعيد يوسف السعيد محمد ابراهيم26730

362920302019135710ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ايمن محمد على سيد احمد26731

34211518.517.51910677ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150بدر عبد العزيز عبد اللـه احمد بدر26732

27.5171515.510.51985.575.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150حسن طاهر حسن حسن االمام26733

24.52113.519.5111789.574.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رأفت عوض رأفت محمد عوض26734

91015.516.54.511.555.562ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رجب عيد محمد حامد26735

59.59.511.56.511.54252.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رشدى فهمى شحاته فهمى26736

221913.51781779.563.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رضا عادل محمود محمد غنيم26737

242116.518.59.51889.564ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رضا عصام مختار محمد غازى26738

35271927.517.52012665.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150زياد محمد محمد عبد الحى عبد اللـه26739

271916.523.58209464.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150سمير احمد سمير محمد شحاته26740

1518713.55.5155954.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150صالح عبد الغنى بدر عبد الغنى محمود26741

14.5156.5152.51753.544ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150صبحى رضا ابراهيم عبد المولى26742

19.519.58187.51672.564ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150طارق السيد شحاته السيد26743

352619.5282019128.565.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150طارق رضا عوض عبد الوهاب26744

29.526.517.5259.51910866ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عبد الحميد احمد رمضان عبد الحميد صقر26745

25.522.514.52691897.566ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عبد الحميد صقر محمد عبد الحميد محمد26746

22.517.5132310.517.586.565.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عبد العزيز البرعى عوض البرعى26747

1920.51122.59198262.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عبد العزيز محمد ابراهيم المرسى ابراهيم26748

231813206.51880.556ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عبد اللـه محمد عبد العزيز الدسوقى26749

33.525.518.5281619121.566.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عبد اللـه مصباح عبد هللا احمد ابو الخير26750

3118.513229.5189457.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عبد الوهاب محمد عبد الرحمن السباعى شرف الدين26751

3024.517291619.5116.558.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عصام عاطف عبد الحكيم كسابيه26752

18.519.5517.54.5156554ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عالء سامح ابو زيد المتولى26753

25171422.511.5199057.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150على الشحات نبيه الموافى العالوى26754

3126.517.529.51920123.569ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150على صبحى حسن عبد السالم حسن26755

30.52817.529.51919124.569.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150على على سعد على ابو العنين26756

3327172919.520125.559ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عمر عبد العزيز محمد ابراهيم26757
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36.528.517.53016.52012959ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150عمر هشام عبد العزيز محمد26758

21.526.511.520.54188469ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150فارس رمضان عبد العزيز محمود26759

30.519.514.525.51619.510689ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150فارس محمد بكر عبد اللطيف26760

9565.50.511.52642.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ماجد محمد رمضان المرسى26761

321016.52414.516.59783.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مجدى اسعد محمد عبد الشافى26762

2710.51614.510147882.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد جمعه ابراهيم عبد الرازق26763

19813.514714.561.563ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد حسن جمعه القصبى حسن26764

13.513.51311.55.5145773.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد خالد عبد العزيز السيد26765

86.510.5100.512.535.573ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد خطاب سالم خطاب محمد26766

311616.51812.517.59484ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد رزق محمد عبد الحى26767

25.5111218416.570.544ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد رمضان الحسانين على حامد26768

22.514.515.523.54.516.580.583.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد رمضان عبد الحميد عرفات26769

32.52117.525.51316.5109.584ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد رمضان عبد العاطى رمضان26770

25171621.57.516.58783.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد شعبان عبد العاطى ابو الفتوح26771

22.514.513.52181679.552.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد عبد الغنى عبد اللـه عبد الغنى ابو المعاطى26772

29.512.515.5229.5198953.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد عبد الفتاح محمود عبد الرحمن26773

25.5515111.513.55874ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد عبد اللطيف القناوى ابو الفتوح القناوى26774

114.5310.5112.53054ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد فؤاد المحمدى عبد الباقى26775

11.538190.5124233ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد لطيف عبد التواب عبد الغفار غازى26776

8.5008.5010.51743ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد محمد الدسوقى ابو الفتوح26777

10.56.512.51001439.533ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد محمد عبد الفتاح حموده الجالى26778

165129.51.511.54433.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمد محمود رمضان حسن جازيه26779

116.515.510.501243.543.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150محمود عبد الظاهر محمود احمد26780

80106.5014.524.543.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مختار اشرف مختار محمد غازى26781

28.520152412.51510025.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150معاذ نبيل محمد طرفه26782

282815.528.515.517.5115.567ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150معتز ابراهيم المرسى عبد الغنى26783

1120.57.5237.515.569.547ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نادر علي عبد العاطى عطوه26784

12165.52141258.536.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150هادى نجاح عبد الهادى شرف يوسف26785

812.510.5185.51454.575ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150يوسف القناوى ابو المكارم محمد26786

8.581118.5611.55265ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150يوسف عبد اللـه محمد السيد26787

13131.51641747.552.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150يوسف محمد احمد على حامد26788

31.527.514.524.5141911265.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150اروى احمد ابراهيم الشحات26789

25.523824.58.52089.577ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150اسراء رضا محمد حامد26790

31231427.51020105.575ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150اسراء محمد عوض عبد الغنى المنجى26791

13.5204.518318.55974.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150اسماء رمضان الشحات معوض26792

15.522.57217.51873.575ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150اسماء رياض محمد شعبان محمد26793

2126.55.522.57.5188375ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150االء ابراهيم الششتاوى حسانين حماد26794

36.52918282017.5131.586.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150الهام الدسوقى ابراهيم ابراهيم حسن26795

640.540.59.51563ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150الهام محمد محمد عوضين محمد26796

242816.52717.518.511376ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150امانى جمعه احمد السيد26797

36261726192012488ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150امانى عالء توكل السيد محمد26798

241829.50.5175483.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150امينه السيد السيد حسن حسن26799

35.529.517.5292019131.588ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ايات ابراهيم شعبان عبد الغنى26800

2722152310.515.597.585.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ايات على المتولى رزق البيلى26801

28.519.5719.5515.579.583.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ايات محمد نجاتى محمد عمر26802

1612.5613.5915.55781ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ايمان عبد الغنى عبد الرحمن احمد سعيد26803

33.528192717.519.512584.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ايه جمال بدير محمد المحجوب26804

27181321.51519.594.545.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ايه طلعت ابراهيم ابراهيم ابو المعاطى26805

Page 550



Term1

32.521.51823.51519.5110.557.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150بسمه السيد على احمد غزال26806

30.52318.526.515.519.511468.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150بسمه المرسى رمضان المرسى26807

3829.52029.52019.513769.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150بسنت احمد السعيد محمد ابراهيم26808

3121.520282018.5120.558.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ثريه عبد العزيز على المرسى رمضان26809

15.5165.521812.56657ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150جنات احمد محمود احمد على26810

19.57.55.5151.514.54946ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150جنة ابراهيم عبد اللـه حامد الليثى26811

32.522.51726.51514.5113.547.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150حماس محمد بكر محمد ابراهيم26812

124.5316516.540.565ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150حنين محجوب محمد محجوب امام عمر26813

يا على محمد مبروك غالى26814 29.518.513.518.59.514.589.567.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150دال

2816.515.520.512.516.59357ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150دنيا محمد البربرى عبد الغنى26815

201711.5209.5177858ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150دينا محمود المحمدى عبد الباقى عبد النبى26816

يا على ابراهيم على على سالم26817 3424.51927.518.519.5123.569ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ران

29.516.5924.511.518.59157ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رحمه احمد محمود محمد ابوغنيم26818

1712.5524.57.511.566.543ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رحمه محمد على عوض26819

25.511.510238.516.578.554ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150روان اشرف ابو الفتوح احمد العشرى26820

يه خالد المهدى محمد البيومى26821 16.5111321.5918.57156.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150روق

يه محمد عبد الحميد عبد العزيز26822 32.522.515.5251318.5108.559ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150روق

3212.516251318.598.549ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رويدا جمال رفعت على26823

19.5911.520.57.518.56837ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150رويدا عطيه ابراهيم عبد السالم ابراهيم26824

3728.520272018.5132.549ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ريهام على محمد عوضين محمد26825

31.521.513.52616.516.510958.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ريهام نجاح عبد الحميد شفيق26826

13.5119.5173.517.554.567.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ساره محمد رمضان عبد السالم26827

18.510.59.5106.515.55566.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150سحر عبد الفتاح سعد عبد الفتاح سيد احمد26828

3520.519.524.51818.5117.568.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150سعديه محمود عبد الرحيم عبد المنطلب26829

2345.550.517.53857ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150سميه السيد السيد حسن حسن26830

3618.519.520.51718.5111.568.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150سهيله عرفات ابراهيم عرفات26831

000000000ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150سوسو امام رفعت حامد حسن26832

29.5191818.51618.510167.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150شهد ابراهيم عبد العزيز محمد البيومى26833

28.521.51718.512.514.59868ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150شهد حسام احمد الشحات26834

29181818.51115.594.555ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150شهد عبد الحميد محمد عبد الحميد صقر26835

39272028.51919.5133.567.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150شيرين محمد جبر الدسوقى26836

33.51817.52116.518.5106.558.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150شيماء شعبان عبد المحسن الدسوقى26837

27.518.51616.514.5189357.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150شيماء محمد عبد الحميد احمد26838

24.53.511.557.5175257ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150شيماء نبيه زكريا عبد العال السيد26839

298.52019.51819.59559ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150صابرين عبد الوهاب عبد الرحمن السباعى26840

3223.52022.519.519.5117.568.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150صفيه ابراهيم صالح صبرى ابراهيم26841

32.5272025.518.519.5123.559ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ضحى على رفعت على ابراهيم26842

3318.519251819.5113.558ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150فاطمه محمد احمد احمد سعيد26843

191018.521.59.516.578.547.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150فاطمه ياسر حسن ابراهيم26844

30.517.51827.518.51311245.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150لقاء ابو القاسم ابو القاسم عبد المولى26845

23152023.57.518.58967.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150لقاء محمد محمد عبد الشافى محمد26846

1511.519.521.531870.566.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150لمياء السيد رجب عبد المطلب26847

12.56.516.51431552.566.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ماجده محمد حامد محمد الباز26848

31.518151911.5169557.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مريم رضا عوض اللـه محمد السيد26849

2610.512.516.5111676.558ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مريم عبد الفتاح عبد الفتاح على العزب26850

259.516.520.511.5188388.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مريم محمود عبد العظيم موسى على26851

36.5261928.519.519129.575.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150منار السعيد عوض المرسى سويلم26852

29.51516.52010199198.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150منه الشحات على حسن طالب26853
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3626.51725.514181197.54.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150منه اللـه خالد محمد محمد ابراهيم26854

3324.518.52617.516119.58.56.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150منه على عطيه عوض الخش26855

3324.517251519114.598ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150منه فتوح عبد الغفار فتوح26856

3416.517231419104.588.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150منه محمد السيد على26857

3522.5192616.51911998.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150منه مصطفى جمعه السيد26858

3523.519.5261518.511998.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مها زكريا مسعد يوسف26859

34.5221524919104.598.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مى عيد السيد على سيد احمد26860

36.523.519.526.518.520124.588.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150مياده محمود عوض عبد العزيز محمود26861

372819.529.5202013479ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نجاة الرفاعى رمضان حسين26862

33.519.5182715.520113.598.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نجوى يوسف الحسينى الحسانين26863

3621.518261018.5111.598.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ندا السعيد محمد نجيب عبدربه26864

29.5191724.513.519103.598ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ندا يونس يونس صالح26865

332117.526.51018.510888.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نداء رجب رجب عبد المجيد26866

3021.5182510.518.510598.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نداء هشام عبد الفتاح احمد حسين26867

332317.5251318.5111.599ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ندى صبحى عطااللـه سالم الشربينى26868

32.516.51724.51018100.598.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ندى عرفات ابراهيم عرفات26869

23.518.517.522617.587.575.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ندى محمد عبد الهادى موسى26870

3225.51824.511.519111.595ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نعمه احمد عبد الرحمن احمد على26871

35.523.52026132011856ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نهال محمد عبد الهادى شرف26872

25.516.51720.511.519.5918.53.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نورا احمد السيد كمال26873

32241523.51720111.58.55ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نورا عبد العزيز ابراهيم بركات26874

33.526202819.5181278.56.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نورهان عبد الناصر السيد ابراهيم عامر26875

30713106176693ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نورهان محمد ماهر حسن محمد26876

31.522.518.525.5171911589ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نورهان مسعد عبد المعطى السعيد محمد26877

342919.5271619.5125.596.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نورهان نصر مصباح حسن االمام26878

28.52315.5201019.5978.53.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نيره رمضان رمضان الدسوقى26879

163.51015419.548.594ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150نيفين محمد رزق شحاته عطاللـه26880

33.522.518.528.5162011986ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150هاجر ابراهيم جمعه عبد الرازق26881

32.523.52029.51920124.596.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150هدى فريد شوفى عبد الحميد26882

1712.514.516.54.518.56596ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150هنده زكى عبد الهادى محمود الصاوى26883

23.518.51520.59.5198795ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150وفاء كمال السيد كمال26884

24121416.511.5187895.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150والء على احمد محمد صقر26885

28.512.515.514.512.51583.593ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150ياسمين صبحى محمود احمد عجوه26886

36282028.519.51813297.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150يمنى السعيد الششتاوى حسانين حماد26887

35.5282029.5202013396.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150يمنى رجب محمد عبد الحميد رجب26888

2920.5142210.5179694.5ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150يمنى عبد العزيز رمضان الدسوقى26889

34.52819.528.519.51913096ادارة طلخا  004محمد بيومى ع م  0150يمنى محمد ابراهيم الباز26890

26.52520281618115.57.53ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ابراهيم صولحى ابراهيم الدسوقى الدميرى26891

28181926.515.5181078.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ابراهيم عارف رجب عارف رجب26892

9101321.591662.54.53ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد الغنى26893

27.52818301816121.56.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد الصديق عبد الكريم فريد26894

22.524.518.5281520108.563.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد حسان السيد حسان السيد26895

26.5211927.5132010763.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد زاكر احمد محمد القصبى26896

27251729162011463.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد سامح رمضان ابراهيم على26897

4.55.5016.57.5123473.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد سمير عبد الكريم محمد عيد26898

28231825.512.51610763.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد ضياء الدين المتولى يونس خميس26899

34.523.518.5291717.5122.554ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد عبد الحكيم طلبه عبده سليمان26900

29.527.51929.52017.5125.552.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد محمد احمد ابراهيم سليمان26901
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22.517162511.5139262.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد محمد عبد الحى السيد عثمان26902

17915.519.58.513.569.542.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152احمد محمود احمد حسن ابراهيم26903

15.51415.519914.57332.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اسعد هيثم محمد عبد السميع محمد26904

28271825.515.51711443ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اسالم عبد الفتاح نعمان كامل ابراهيم26905

26.519192411.51710032.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اكرم محمد عبد الستار فريد محمد26906

2520.518.527.515.516.510732.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152البدوى كمال احمد محمد القصبى26907

2320192815.520105.542.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152السيد الشربينى السيد الشربينى فرج26908

32.5232028.515.513119.541.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152السيد رضا السيد فرج على الحداد26909

32.523.519.52815.515.511954.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152امير عبد الناصر محمد عليم26910

39.571517.535.543.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152انور محمد انور رمضان ابراهيم26911

20.5715.520.510.512.57442.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اياد السيد الشال متولى الشال26912

2413.51822.510.51388.554ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152بالل محمد بالغ يوسف بدر26913

196.57.5154105253.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152حماد عوض احمد ابراهيم26914

2920.5202715.516.511274ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152زياد االمير جمعه عبد الواحد السيد26915

30.52820292018127.584.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152صالح ايمن عثمان سالم محمد صالح26916

232216.527.512.516101.544.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152طنطاوى انور الطنطاوى متولى محمد26917

2827172816.518116.555ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عادل عبد اللـه على حسانين ابو المجد26918

30.526.51928.51920123.554.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عادل على رزق عبد اللطيف26919

33.525202818.52012545ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الرازق سعد عبد الرازق السيد الشال26920

3024202918.518.5121.544.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الرحمن اشرف عقيل ذكى السيد26921

3226.52029.518.519.5126.554.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الرحمن امين حلمى محمد عبد الرحيم26922

3023.5202613.519.511344.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الرحمن شاهين صبرى جمعه رمضان26923

292418.5281718.5116.564.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الرحمن عيد فوزى الشحات يوسف26924

30.5272029.51815.512544ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الرحمن محمد ظريف صالح احمد26925

302619.52919.51712464.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الرحمن يونس على المغازى حسن26926

10.51210.5176.51256.541.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد الغنى سالمه محمد عبد الغنى26927

12.571514.54.512.553.541ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد اللـه رضى نعمان كامل ابراهيم26928

15.56.512164.511.554.552ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عبد اللـه والء عوض عبد اللطيف محمد26929

18816166.512.564.542ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عرفات عبده سعيد عبده االتربى26930

1415.514.517712.56842ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عز محمد عز الرجال حامد الرفاعى26931

1810.512.517696461.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عطيه هانى عطيه يوسف عطيه26932

19.525851439.561.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عالء جمال فتحى الزنقرانى ندا26933

322817.526.5181612242ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152على عماد رأفت على دحروج26934

135.51112.52104453ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عمر بشر عبد العزيز امين26935

30.523.51723.514.51410953ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152فتحى المتولى فتحى المتولى احمد26936

29.52019291614.5113.551ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152كامل شحتو ابراهيم حسن عبد الرازق26937

29.5161825.51414.510341.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152كريم انور محمد محمد حمزه26938

2916.520251416.5104.541.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ماهر ايمن ماهر لطفى السيد26939

21131817.581677.552.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد ابراهيم عبد الرازق ابراهيم26940

32.5282029.5201513033ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد اشرف محمد عبد العزيز حموده26941

31.52918.52917.513.5125.542ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد الحربى ابراهيم الهاللى النبوى26942

30.518162713.516.510543ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد العمده االمير محمد الحداد26943

2420.5162412.515.59742ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد ايمن محمد عرفات احمد26944

1411.51320414.562.541ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد باسم فوزى يونس الشربينى26945

1616.516.5251013.58441ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد سمير امين عبد الغنى سليم26946

19.514.51623.5817.581.542ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد عبد الواحد كمال عبد الواحد26947

20.515.519.525.5910.59042ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد ماهر على على اسماعيل26948

000000000ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد محمد سعد الخضر احمد26949
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21.5131624.57.51382.542.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152محمد محمود احمد الشربينى الحداد26950

14.521.51926.51611.597.55.51.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152مدحت منصور السيد على شلبى26951

1110.513249.512.5685.52ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152معتز وجدى حسن محمد حسن26952

21.51317.523.51011.585.55.52ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152وليد احمد وهبه سعد26953

24.51818.525.512.517997.51.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اسماء السيد محمد السيد عاشور26954

191312.522.5814.57562ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اسماء طلبه الصديق غانم على26955

291917.52514.518.510562ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152الشيماء غازى محمد حسن محمد26956

3727.519.53018181326.52.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152الهام على رأفت على دحروج26957

8.59.59191.51447.56.51.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152امرين رمضان عطيه محمد السعدنى26958

36.52919.5302018.51356.52.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اميره احمد محمود محمد مطاوع26959

36.52919.529.51918.5133.572.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152اميمه على عمرو ابراهيم السيد الشال26960

1516.51325.5818.5785.52ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ايه خالد محمد شلبى محمد26961

171913.5257.513827.51.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ايه محمد اسماعيل الشربينى اسماعيل26962

29.51818.525.59.51410181.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ايه مظهر فتحى فريد محمد26963

28.52319.520.514.516.51068.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152بسمه كرم عبده شحتو26964

302919.52616.518.512193ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152بسنت ايمن محمد العدل26965

27.52919.52915.518120.593.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152بسنت تامر عبد العزيز عبد السالم العرابى26966

29.526.519.525.517.518.5118.593.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ثريا ايمن عثمان سالم محمد صالح26967

37.52919.528.519.518.513494ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152جنه احمد عبد العزيز الحداد26968

17.52218.52015.518.593.58.54ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152حنين السيد المرعى عطيه سالم26969

132017221218.5848.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152حوريه السيد يحى البيومى الرفاعى26970

يا ناصر عبد الهادى عبد الحميد26971 282718.525.517.517.5116.593.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152دال

12251326.581884.594ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152دينا عبد الرازق عبد الفتاح محمد26972

34.528.519.529.52018.51326.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ريم باسر طلبه عبده سليمان26973

222014.522.51417936.53ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ساره باسم فوزى يونس الشربينى26974

23.5181623.51015917.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ساره سليم نبيه عطيه الديسطى26975

24.52319.52411.518.5102.58.53ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152سماء وجدى عبده ابراهيم26976

2316192014.51792.57.53ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152سهام نسيم السيد منصور ابراهيم26977

272919.528.51817.512294ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عزيزه جمال سعد محمد متولى26978

26.527.519.528.51818.512093.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152عفاف عزيز شلبى ابراهيم شلبى26979

2929.519.52919.518.5126.59.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152فاطمه السيد شلبى السيد المر26980

35.52919.5292018.51338.53.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152فاطمه عاصم فرج احمد ابو السعد26981

3229.519.528.519.51512993.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152لبنه عبد الحكيم عامر هالل26982

393019.52919.519.51376.54ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152لينا محمد فصيح على عبد الغنى26983

382919.53019.518.513674ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152مروه السيد عبد المنصف عبد المعتمد حموده26984

2920.5192717.51711374ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152مريا منصور عرفان محمد ابراهيم26985

372919.53019.516.513575ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152مريم انور توفيق احمد عبد المجيد26986

25.51819.5281618.510775ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152مريم وائل السعيد محمد عيد الشال26987

2619.519.529.51919.5113.575ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152منار محمد عبد الحليم احمد عبد الرازق26988

3220.519291716.5117.564ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152منه اللـه اشرف طاهر احمد متولى26989

000000000ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ميرنا رضا عبد الكريم فريد محمد26990

3025.519.5301919.512463ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ناديه ياسر عبد التواب محمد محمد26991

32.52719.529141912265ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152نجالء جمال فريد عثمان ابراهيم26992

382819.5302019.5135.575.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152نجوى ابراهيم حلمى محمد عبد الرحيم26993

20.5016198.514.56453.5ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152ندى عادل عطيه محمد السعدنى26994

37.52919.52919.519.5134.56.55ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152نغم محمد فكرى السعيد26995

27.52016.527.512.519.51045.53ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152نهى محمد رفعت عبد الفتاح يوسف26996

31.52319.52918.518.5121.584ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152نيره طارق عبد اللطيف العدل26997

Page 554



Term1

37.529202919.516.513565ادارة طلخا  004ميت زنقر ع  0152وفاء منصور ابراهيم عبد الحميد الحديدى26998

11.55.551.571030.55.51.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153احسان هانى محمد محمد محمد26999

26.525202615.51311355.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153اسراء اشرف عبد العزيز غازى جلطه27000

000000000ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153اسراء طارق احمد احمد سيد احمد27001

10.5725.51013.5357.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153اسماء عبد العليم ابراهيم احمد27002

3629.519.529.517.51713276.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153االء محمد احمد عبد الهادى رزق27003

27.5168.52013.51085.56.56.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153امل محمد السيد سالمه27004

26.51913.52.515.517777.53ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ايمان حسن امين محمود الدمياطى27005

31.522201915.517.510877ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153بسنت رضا عزت محمود الغنام27006

21188.510.57.5965.56.53ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153بسنت على عنتر عبد العزيز عمرو27007

342313.52918.513.511877ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153تحيه محمد موسى ابراهيم27008

29.52818.526.516.516.511976.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153حسناء محمد السعيد البشالوي27009

3227.514.52717.518118.578.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153حنين احمد السيد شتا السيد صالح27010

3313.5112217.510.5976.55.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153حنين سعد محمد المحمدى ريان27011

265.536.51120526.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153دنيا احمد شوقي رجب الحمادي27012

19.517711.510.51965.575.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153دنيا حسن حسين المغازى27013

1362.53.513103874ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153دنيا عوض محمد عوض العراقى27014

000000000ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153دنيا محمد فريد احمد محمد داود27015

322719.523.518.510120.56.59ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153دنيا منير محمد محمد اليمانى27016

25.52517.521.515.515.510577ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153دينا محمد عبد الغنى احمد على27017

30.52216171513.5100.576.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153روان السيد فارس رمضان27018

3527192918171287.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153روان تامر صالح عبد السميع االلفى27019

20.513.55.53.53.51146.574ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153روان حمدى محمد محمد السيد27020

35.52620291717127.577ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153روان فايز السعيد المرسي العزب27021

33.529.520281913.513072.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153روان محمد عبد الرحيم ابراهيم عبده27022

ينا عبد الجليل احمد عبد الجليل27023 32.5282025.518.520124.57.59ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153روه

35.52813.53019201267.58.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153رويدا رضا محمود عبد الفتاح ميرة27024

1714.5101311.516.5667.52.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ريم واصف ابراهيم القصبى طه27025

11.55.50.513.512.52272ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153زينب عادل فريد عبد الرازق27026

2727.51414.51418.5977.56ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153سارة مجدى السيد عبد الجليل حسن27027

17.57.51135.51444.57.51.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153سارة مصباح مصطفى سليمان27028

26.5221215.5818847.59.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153سحر هانى عز الرجال السيد الزغيبى27029

3024.51723.51618.511174ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153سلمى محمد سعد عبد الحميد محمد27030

3728.519.53020171357.55.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153سمية محمد السيد شتا السيد27031

14147.510514.550.57.53.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شروق حمدى السيد السماحى27032

2021.597.54.514.562.572.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شروق محمد غازي المحمدي غنيم27033

2316.59.564.51259.570ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شروق يوسف المغاوري مصطفى عيسى27034

20171116.5101774.57.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شهد ابراهيم عبد الغنى عبد الجليل عمر27035

000000000ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شهد االمام مصطفى عبد اللـه27036

24.519.5121612.516.584.57.52ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شهد حنفى رمزى السيد الشرقاوى27037

22.52313.511.513.516.58475.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شهد رضا مصباح عبد الدايم حرزه27038

27.517.59.5861768.57.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شهد عالء محمود محمود عريقات27039

28.5228.5184.51781.575ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شهد عماد السعيد رجب27040

2825151512.51795.57.58ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153شيرين سعد عوض الدسوقى27041

19.51512.514318647.57ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153عبير محمد جمعه عبد الشافى27042

21.510.510136.514.561.572.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153علية محمد عباس محمد امين27043

2815.58.5114.512.567.57.55ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153غادة ياسر رجب الظنى27044

000000000ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153فاديه محمد احمد محمد االجرب27045
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20.5221214916.577.57.57.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153فرح سعد صابر اسماعيل27046

24.522.511.515.59.51183.57.55.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153فيرونا جرجس عبده بشارة27047

23.519.512116.51772.57.55ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153كاميليا فؤاد صبحى عبد الغنى عبد الحافظ27048

135.54651533.57.52ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مريم احمد محمد صالح فياض27049

2825.516.52218191107.55ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مريم خالد صبحى عبد الغنى27050

2424.518251817.5109.586ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مريم سعد فرج احمد عبد العزيز27051

289.515.51413.515.580.58.55ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مريم فودة فودة عبد الرازق الحسينى27052

6.573.550.59.522.57.51.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مريم محمد نبيل عبد الفتاح شولح27053

14121073.518.546.56.53ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مريم مصطفى السيد محمد البسطويسي27054

19.515.5129.591365.572ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مريم ياسر فرج عبد المنعم الدالى27055

28181826.51516.5105.57.55.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ملك ايمن ابوبكر عبد الحميد نصار27056

302218.5241615.5110.585.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ملك محمد محمد عبد المقصود النقيب27057

373019.5282019.5134.576.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153منة اللـه صبحى عبد الحافظ صبحى27058

13147.54511.543.57.54ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153منة اللـه محمد محمد محمدين عرفه27059

12.56.55.53.52.57.530.57.52.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153منه اللـه محمد رجب عبد الرؤف عبد القادر27060

19178.592.5125674.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153منه عبد اللطيف عبد اللطيف عشماوى27061

301915.521.56.517.592.583.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153منى السيد نجاح عبد العزيز عمر27062

25.52012184.517.5807.53.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مني فرج شاكر خليل سالمه27063

3025.514.516.513.512.51006.53.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153منى محمد مجاهد محمود ابو طالب27064

1416.5461.510.54273ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153منى مصطفى ابراهيم حسن عبد ربه27065

29.5231322.51817.510695ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مها عبد المنعم العزب عبد النبى27066

3428.51924.516.516.5122.574.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153مي مصطفى توفيق محمد زياده27067

38.529.5202820201366.55.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ميار صبحى عبد الحافظ صبحى27068

27.519.515.515.515.518.593.564.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ميار محمد عبد اللطيف حامدالحماقى27069

14.51088.51.512.542.56.51.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ميرنا خلف محمد خلف ابو راشد27070

3326.519.523.51719119.55.59.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نادين عماد عبد الحميد عبد الحميد شولح27071

22.519.5710312.5626.52ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نانسى عبده طه محمد خليل27072

35.52417231915.5118.582.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ناهد محمد محمد ابو العنين27073

1163.570.510285.52ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نجاة على محمد ابو المعاطى الغلبان27074

35.528.52029.519.514.51336.58ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نجالء السيد حسن عبد الموجود27075

332512.52013.512.51046.55ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ندى عبد الغنى محمد محمد اليمانى27076

109.510.541.51535.564ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ندى محمد احمد عبد الرازق سالمه27077

1287.56.53.51237.582ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نورا اوسامه بسخرون مينا27078

18181014.5911.569.55.52ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نورهان ابراهيم نجاح عبد اللطيف27079

261911.517.56.511.580.55.54ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نورهان السيد محمد يوسف الزغيبى27080

16.52.51.532.562651.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نورهان عادل فهمى محمد المنزالوي27081

16491.5611.536.561.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153نيره خالد عبد الرحيم محمد27082

35.5299.526.51810118.55.55.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هاجر زينهم حسين السيد ابو العطا27083

2011.56.56.511045.554ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هاجر محسن عبد الهادى عبد الفتاح ابو سليمان27084

27.5168.510612.56865ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هايدى وائل محمد فهمى ليلة27085

27.515.51015.58.515778.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هدير محمود عبد اللـه عبد المقصود27086

3528.517.520.51816119.58.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هنا منصور حسين عمر احمد عيسى27087

3528.519.5251917.51278.55ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هند السيد السعيد حامد حسن27088

31.52481211.512.58765.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هند وليد اسماعيل احمد زينه27089

34.527.515.526.51514.511965.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هياء مصباح عبد الهادى محمد حسب اللـه27090

901.533.57.51741ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153هيام محمد الدسوقي موسى الكور27091

3526.51926.51917.51268.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153والء اشرف شوقى محمد الفار27092

2819.57.5198.514.582.55.54.5ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153ياسمين عبد العزيز محمد محمد الدسوقى27093
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3427.515.522.513.51511353ادارة نبروه  005الشهيد عبد الستار فراج النفاض ت أ  0153يمنى احمد عيسى حسين27094

332818.5292020128.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسراء احمد محمود عبد الغني القصبي27095

11.5611.512.5116.542.589ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسراء ايمن فؤاد محمود حامد27096

27251822.51715.5109.598.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسراء سعد يوسف يوسف27097

35.53019.529.52019.5134.56.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسالم رجب كمال الديسطى27098

21.515141510.519.5765.55ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسماء السيد عبد الحميد عبد الهادى27099

23.522.513.512.5614.5786.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسماء العدوى محمد العدوى27100

17241617.58.5198378.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسماء عبد العزيز عبد السالم مصطفى27101

3029.519.525.512.513.51175.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسماء عماد حمدى محمد االمبابى27102

3624.5173019.518.51275.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اسماء فاروق سالم محمد السفروت27103

2222.516.510.571978.54.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اشرقت مصطفى عبد الجليل محمد يوسف27104

24.52017158.514854.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء السيد الدمرداش احمد27105

313017.527.517201238.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء رضا مصطفى عبد الجليل27106

322718.52816.517.51224.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء عبد اللطيف عبد الفتاح عبد النبي27107

20.524.516231212.59688.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء عماد حمدى محمد االمبابى27108

27.514.516.525.52.51986.53.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء محمد احمد محمد سليمه27109

2923.51821.513.517105.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء محمد بدير عبد الرازق المنشاوي27110

27.523.518.519.515.515.5104.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء محمد فاروق ابو المعاطى27111

28.523182015.516.51055.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء محمود عبد القادر عبد القادر البنا27112

26.51916.5208.514.590.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154االء معوض عبد الغنى المهدى27113

4.517.514.515.5512575.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154الفت السعيد محمد اسماعيل بكر27114

3729.519.530202013687.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امانى عادل فتحى عوض27115

17.516.58.56.58.511.557.55.52.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امل السيد صفوت عبد الواحد27116

9.5911.59.55.5114552.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امل انور ابراهيم محمد حبيب27117

1115.511.51013.510.561.587.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امل عبد العزيز السيد على عوض27118

16.5221415.513.51181.587ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امل محمد ابو العال عوض اللـه27119

27.525.516.5211819108.577.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امنية اسامة جالال محمد ابو الغيط27120

28.524.51716.518.5171055.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امنية عبد الجليل محمد عبد الجليل شقير27121

27.520.51610.5141888.565ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امنيه حامد سالم ابراهيم حسن سفروت27122

9.567.55.5410.532.543ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اميرة احمد طه السعيد المنزالوي27123

10.5775.54113444.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اميرة امجد فرج محمود المصرى27124

1513.567518.546.55.54.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اميرة طارق عبد الستار حسن عاشور27125

1715.5545.5164754.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اميرة محمد السيد عطية عياد27126

30.500.50.574.552ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اميره سعد محمد محمد امام27127

25.515.512.516.5914.5795.53.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اميره عبد الهادى محمد عبد الجليل العرقسوسى27128

463.51.5110166.51.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اميره مصطفى فؤاد محمدالحاجه27129

106.579.51217455.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154امينه طه احمد محمد الحماقى27130

2524.513.515.514.5189359ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154انجى السيد محمد خفاجى المرسى27131

ر عبد الرحيم27132 22.52213.51515.51788.57.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154انجى حمدى دردي

692.53.537.52453ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اية صالح ابراهيم سليمان سالم27133

4838452752.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154اية محمد المرسى المرسى العزب27134

37281826.516.517.51267.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان ابو السعود محمود سيد احمد عبد العاطى27135

2614.517.58.510.516777.55ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان الدرينى صباح الدرينى27136

24.51517889.572.57.54.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان السيد السيد احمد رمضان27137

231516.513.51016787.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان جالل محمود مجاهد بالط27138

342718.52417.519.512176ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان عالم رمزى محروس حسب النبى27139

3228.52026.518.513125.57.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان فتحى اسماعيل احمد السيد27140

29.527162213.515.510848.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان محمد رمضان عبد القادر صعوه27141
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2924.517.51214.515.597.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايمان هشام محمد عزت السيد الجمل27142

2728.51814.515.516103.557.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه ابراهيم احمد ابراهيم سليمان27143

383019.529.519.520136.588.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه احمد عبد المطلب عبد المطلب27144

3429.5202317.52012499ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه احمد فاروق عبد الهادى27145

31251625.516.519.511487ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه الحسانين زكريا الحسانين عبد الحافظ27146

28.52618231819.5113.57.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه السعيد محمد الدسوقى27147

2824.5171515.51810088ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه السيد السيد عبد العزيز ابراهيم27148

30231923.517.517.51137.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه السيد سالم على سالم27149

30.5221926.5181811687ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه رشدى عبد اللـه منصور27150

35.524.52028.51920127.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه رضا جمعه السيد التوابتى27151

292718.5201216.5106.588.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه سعيد عبد الحميد عبد الفتاح شولح27152

36.523203019.515.51298.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه صبرى الموافى عبد اللطيف27153

22.55.51097.51954.565ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه عادل محمد مجاهد عاشور27154

34.528.5202916.518.5128.588ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه عصام فتحى عبد الغنى شحاتة27155

29.527162918.519.512088.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ايه محمد سالم محمد السفروت27156

22.5380.5151646ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بثينة عبد الغفار صالح عبد الغفار عبده27157

15.515.57194.51961.57.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بدر محمد محمد محمدعبد اللـه27158

2418.512.52412.51991.557ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بدرية السيد مصطفى يوسف27159

26.52815.526.51219108.578ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسمة محمد السيد ابراهيم27160

302217.52917.517.51164.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسملة عب دالسالم االمام عبد السالم ريان27161

22.5241524.58.518.594.54.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسملة عوض السيد ابراهيم نصر27162

33.52919.528.51919129.586.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسملة محسن عبد المنعم ابراهيم المسيرى27163

312416.53012.516.511477.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسملة محمد السعيد عطية عبد الغفار الجندى27164

35.52918.53019.518.5132.588.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسملة محمد مصباح عبد اللطيف مكاوى27165

2827162811.518.5110.588ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسمله احمد الغريب احمد بالط27166

3228173016.519123.587ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسمله عيد الستار السيد ابو النصر27167

3630203020201368.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسمله محمد حسين محمد الذكى27168

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسمه مصباح حمايه عبد الفتاح القصبى27169

21.523.513.5271117.596.54.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسمه مصباح محمد عبد الغنى البيومى27170

10.515.516.528.51116.58257ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسنت السعيد عبد السالم حسين حبيب27171

352816.5291920127.587.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسنت السيد حامد حامد ابو العال27172

152115.526.51616.59487ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسنت رضا ربيع المتولى حبيب27173

34.52920301820131.587ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسنت فرج السعيد عبد الرازق سراج27174

2220.516.520.581787.54.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154بسنت محمد محمد نورالدين27175

33271729.51820124.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154جنه محمد محمد عوض البسطويسى27176

29226.526.516.517.5100.55.55.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154جي جي محمد مصطفي محمد الزقم27177

27.52515.525.513.518.51074.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حبيبه محمد احمد محمد سليمه27178

26.510.551910.51871.576.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنان سعد السيد محمد الكسبانى27179

29.512.510.52110.5198489ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنان شتا محمد شتا حسين27180

2998.518101874.56.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنان عدلى الدسوقى عبد الغنى بسطويسى27181

32.514925.51119927.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنان محمد سعد محمود العسال27182

24992015177788.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنان محمد محمد غانم محمد سليم27183

3016.5122213.519.5945.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنان وليد السيد محمد الكسبانى27184

28.518.512171318897.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنين رضا محمد عوض السوده27185

31.52514.529.516.51911789ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حنين عاطف محمد محمدكشفيه27186

35.52918.529.51820130.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154حورية ابراهيم حسن عبد الفتاح سليم27187

2525522.5142091.558.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154خلود طارق محمد محمد السيد كشفية27188

16.56.53.51912.5175856ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154خلود مصباح شعبان سليم على27189
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يا السيد عبد المعطى عطيه الفال27190 28.510.5921.512.514.5825.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دال

يا حماده عبد الموجود بدير الحسينى27191 36.528.5182919201317.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دال

يا مصطفى احمد مصطفى موافى27192 3128.518.529.51719124.5810ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دال

36.52819.528.52020132.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دعاء عبد اللـه المغاورى الديسطى27193

2920.58.5196198389ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دعاء عبده محمد عبد الباقى27194

21.525.5172113.52098.557ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دعاء محمود محمد الحسنين االمام27195

262418.526.512.520107.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دالل سعد احمد سعد داود27196

31.59.515112305.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دنيا المتولى المغاورى المتولى  الزقم27197

9.511.51616.511.517.5656.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دنيا عبد الغنى حسن عبد الغنى رفاعى27198

3125.518.528.517.519.51215.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دنيا عبد المقصود محمد عبد المقصود27199

137.59209.511.5595.54ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دنيا محمد السعيد مجاهد27200

09.511196045.544ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دنيا محمد سرور محمد فايد27201

24.520.517.520.59.52092.558ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دنيا مصطفى علي سليم شعالن27202

2614.514.52211168854ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دينا احمد الغريب حسنين27203

1011.513169.511.56056ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دينا طارق مصباح محمد عيسى27204

3021.5162112.517.51014.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دينا عبد الحميد المتولى صابر متولى27205

10.516.57.51791560.546ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دينا فؤاد عبد الغنى الششتاوى27206

11.512.5616.54.516.5513.53.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دينا محمد عبد الجواد حجازى27207

105.59.518.58.595253.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154دينا مصطفى نجيب امين طالب27208

27.524.519.521.517.516.5110.555.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رباب وليد يحى عبد المحسن27209

15.515719.5917.56655ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رحاب محمد عبد المعطى ابراهيم27210

1394.51461446.546ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رحاب مصطفى يوسف موسى ديبه27211

884.5144.5113936ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رحمه ابراهيم توكل السيد شلبى27212

10105.514.55134545ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رحمه احمد حسن عبد الباسط27213

21.576.5168.51559.54.55.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رحمه حمدى مصطفى عطيه27214

32.52617241818117.5410ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رحمه عماد سعد عبد الجليل جاويش27215

نا عبد العليم ابراهيم عبد العليم27216 32291727.51816123.55.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ردي

139917513.5534.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رشا عماد محمد عبد اللطيف السباخى27217

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رشا محمد عبد الرؤف محمد عرفات27218

3022.51627.515.518111.54.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رضوه محمد طلعت حامد ابو العال27219

312416.529.513.520114.558.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رضوى اشرف شعبان توفيق الفضالى27220

3322.5182414.518112510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رضوى محمد عبد العزيز محمد27221

25.5151721.51117.5906.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رضوى مصطفى احمد محمد الحماقى27222

24.52412.523.513.517.59859ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رنا طلحا صابر ابراهيم27223

34282027.51919.5128.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رنا محمد فتحى عباده27224

32281827.51919.5124.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رنيم مصطفى محمود االمبابى27225

191010199146737.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154روان طارق مصطفى محمد نافع27226

29221624.51719.5108.549.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154روان عبد الحميد عبداحميد السعيد27227

3227.516.523.51619.5115.569.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154روان مصطفى عوض عبد اللطيف سليمان27228

نا رضا على سليم شعالن27229 2528.517.53016.519117.53.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رودي

نا محمد ابو المعاطى على الغلبان27230 3121.517281619113.549ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154رودي

27.524.51626.517.5191123.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154روضة عبد الغنى عبد الستار عبد الوهاب27231

24.526173018.5191164.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154روضه رزق العربانى عبد المجيد27232

3328.5192616.519.51234.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154روضه سعد احمد رحاب27233

292816.5271619.5116.558ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154روضه ياسر عبد الرازق المتولى27234

9.54.510.51321439.53.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154زيزى رجب عبد الغنى رجب27235

016.5150.50233.55.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154زينب صبرى ابراهيم طلب27236

23171525.512.5199347.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154زينب محمود محمد الشرقاوى27237
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26.512.51015.511.516.57636ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154زينب وليد ابراهيم محمد محمد الجيار27238

24.52317211617101.548.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سارة صبري محمد السيد السيسي27239

26.513.515.5231518.593.548.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سارة عالء محمد الصباحي27240

31.526182718.519.512177.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ساره رضا نصر محمد سليم27241

2413.516.52413.51991.55.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ساره محمد عبد الرازق محمد سليم27242

252115.52612.5191006.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ساره محمد محمد عبد الجليل  الزقم27243

اله27244 22.511.517.525121988.558ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سالى محمود عبد العزيز السيد درب

22.518.518.52615.5810148.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ساميه محمد عبد العزيز عبد الغنى دياب27245

2621.516.523.516.51910438.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ساندى السعيد احمد السعيد عمرو27246

32.524.5172918201216.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ساندى محمد حمدى كمال احمد العدوى27247

16.539.5206.51955.564ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سحر محمد البسطويسى عبد الغنى البنا27248

34.519.517.5291719117.587ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلمى احمد محمد عبد الجليل السباخى27249

7.5310.5179.51447.544.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلمى طارق قابيل عبد الرازق27250

34271928.51514123.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلمى عبده السيد الصفطاوى27251

14.56.51820.51010.569.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلمى محمد حامد عبد اللطيف القللي27252

3317.517.52513.516106.589ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلمى محمد صالح محمد صالح27253

3930203018.520137.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلمى محمد طاهر الزيادى27254

1422.519288.5169289ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلمى منصور توكل محمد حسب اللـه27255

26.52918.528141711689ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلوى احمد محمد عبد الرازق27256

19.5181827101692.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلوى السيد فرج احمد عبد العزيز27257

2312.51926.59.514.590.557.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلوى عبد اللـه زكريا طه المداح27258

29.525.519.5291215115.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سلوى محمد مصطفى صابر عفيفى27259

2824.51927.51215.511189.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سما فرج ابراهيم عبد الفتاح27260

232418.527.514.517107.585.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سما محمد امين محمد عرابى27261

157.517211012.570.586ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سما محمد عبد الجليل محمد عبد العال27262

1941519.5513.562.583ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سماء بدير بدير محمود رجب27263

3228.52024.5182012388ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سماء رضا سمير محمد شلبى27264

19.51318.5194.51274.585.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سماح حسن عبد السالم البسطويسى27265

2627.51827.5121811189.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سناء فتحى اسماعيل احمد السيد27266

39.511164.574472.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سهام رمضان محمد السعيد عطيه27267

4.516.51823.53.514.56676ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سهيله محمد احمد محمد شعيشع27268

23.523.51828111510478.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سوزان شريف السيد عبد الجليل27269

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154سومه ذكريا ذكريا محمد عبد العزيز27270

16.51015.5197.517.568.543ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شروق اشرف احمد ابراهيم27271

2624182881610469ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شروق السيد عبد الجليل السيد السعيد27272

151817.519.55.51275.575.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شروق رزق محمد الصباحى خضر27273

19.523.518.5271115.599.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شروق وليد السيد عطيه عالم27274

12155.519.50.5752.552ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شرين السيد حسن عبد الوهاب27275

1816.51720.529.57454ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد ابراهيم ابو العز عبوده27276

33.529.51929.51919130.589ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد اسامه صالح ابوصالح ابو العنين27277

3629.519.529.519.52013489ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد الجميل عبد المقصود شقير27278

29261824161911378ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد الرفاعى السعيد عبد الرازق كشك27279

12.5186.518.55.586154ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد السيد السيد محمد القللى27280

2723.51513.5813.5878.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد السيد عبد الفتاح الششتاوى27281

30.528.51928.51818.5124.577.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد السيد فوزى السيد محمد بالل27282

134.512.524.53.58.55882ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد جمال محمد احمد محمد27283

2526182714.518110.577ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد حسن حسب النبى عبد الموجود27284

2924.518.526.51615.5114.585.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد رزق جبر المغازى27285
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24.524.514.528.514.511.5106.588ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد زينهم محمد غازى27286

35.52919.52919.520132.556.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد شوقى يحيى عبد الرازق نور27287

35.528.519.5292018132.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد صبرى شتا سعدالمعداوى27288

342919.5292018131.5810ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد صالح فاروق يسن سراج27289

353019.52919.51713379.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد عبد الجليل صبحى ابراهيم البدراوى27290

21.527.518.5281112.5106.58.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد عزت عبد اللطيف صالح البشالوى27291

16.521.516259.59.588.584.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد على حسن على الموافى27292

11.525.518249.513.588.584ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد على عبد النبى عبد الفتاح جبريل27293

27.528.51828.51917121.577ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد على على عبد الفتاح الزغبى27294

35.52718.529.51919129.5910ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد عنتر السيد محمدالسمكرى27295

131.51241.583252.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد فاروق لطفي فاروق المحمدي27296

2023151911148867ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد كمال حسن محمد داوود27297

2223.515.518.511.5159177ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محسن عبد العزيز رضوان27298

21.52313.520.5111689.588ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد السيد حسن شحاته27299

3327.51826.5181812389ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد السيد عبد النبى27300

21228.5191013.580.56.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد سعد محمد شقير27301

29.524.517.521.517.515.5110.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد صبحى المحمدى محمود27302

342719.5271918126.5410ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد صالح عبد الصادق توحيد27303

17.521.513.5148.5127578ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد عزت عبد الجليل27304

2223.516.519.51013.591.57.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد محمد حامد محمد عبد النبى27305

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمد محمود عوض احمد27306

20.518.510.58.58146646ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد محمود سعد محمد السايح27307

2825.519.523.515.5151124.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد نجاح محمد صادق المهدى27308

25.5247.51012.514.579.54.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد نصر نصر ابورحاب27309

1116.59.5911.511.557.54.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شهد وحيد الدين عبد الفتاح طه حسن27310

2018126.58.515.56565.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شيرين عبده محمود سعيد خيره27311

32262026.51817122.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شيماء الشحات محمد ابو النجا27312

13.513.53.5157.512.5535.54.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شيماء حسين برهام عطيه الجمال27313

1313.51.5437.5353.53ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شيماء زينهم محمد عبد الرحيم27314

7.588.526.53853.543.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شيماء عبد الناصر عبد العزيز صابر الزغيبي27315

512.57.527.541356.544ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شيماء على محمد محمد ابو زيد27316

232315.526.5916.5976.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154شيماء نصر نصر ابورحاب27317

12.564.5131.56.537.556.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154صابرين زينهم عبد الفتاح المحمدى ريان27318

27.525.517.524.581410367.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154صباح احمد ابو العنين محمد رضوان27319

10251421.561576.554.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154صباح طارق جمعه الحسانين غازى سالطين27320

2725.517231314105.567ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154صفاء محمد البسطويسى عبد الغنى27321

231618226.51585.564.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ضحى ماهر مختار عبد الغفار بريك27322

91514272.51667.565.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154عبير محمد محمود عبد الحميد البدراوى27323

222617.527818.5100.549ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154علياء حسين محمد احمد27324

36.53020301818134.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154عيناء السيد محمد ابراهيم الزيادى27325

9.573.526.52.56.54945.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154غادة نجيب مصطفى محمد ستو27326

9157.527.53.5762.56.55ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154غاده صديق اسماعيل احمد السيد27327

812.582231253.536.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154غيداء طارق محى شعيب27328

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154فاتن الشحات مصطفى محمد ابو الديار27329

712.51024.5395744.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154فاتن ايمن مصطفى محمد مصطفى27330

25.523.5122311.51995.56.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154فاطمة محمد مصطفي السيد يونس27331

3226192917.520123.56.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154فاطمه صالح مسعد السيد مكى27332

25.527.518289171086.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154فاطمه محمد نجاح محمد رضوان27333
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2627.518.52513.519110.56.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154فيفي عاشور محمد محمد بدراوي27334

15.5920161211.572.56.54.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154كاميليا عبد الحميد عبد الحميد محمد صالح27335

139.51811.5910.56164.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154كريمه الدسوقى عبد الهادى مجاهد عاشور27336

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154لمياء امين احمد محمد خطاب27337

5.5126.51178.5426.52.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ليلى السعيد احمد عبد الجليل النمر27338

7.57141179.546.545ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ليلى محمود مصطفى ابراهيم شعبان27339

11.5515158.515.55552ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154محبات محمد جالل السيد27340

3529.5203019.5171344.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مرام احمد يوسف عبد الغفار27341

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مرفت السيد محمد محمد الحديدى27342

159.513.5147.512.559.552ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مروه عبد الحميد محمد عبد الحميد27343

251619.52214.514975.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مروه مراد مراد محمد عبدربه27344

27.515.520221515.51006.55ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم ابراهيم محمد صادق حسن27345

15101714.5111567.56.53.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم احمد االمام حسن االمام27346

1914.51814.58.51574.562.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم احمد عبد المنعم عبد العزيز الفضالى27347

32262024.51514117.56.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم اسامه صالح السعيد غزاله27348

31.52719.52515161185.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم جالل جالل عبد النبى حمامه27349

312.56.54.547.530.551.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم خالد محمد عبد البارى27350

27.52216.521.51718.5104.58.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم سعد على محمد على البنا27351

20.51416161214.578.576ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم سعد محمد مصطفى مهدى27352

31.527.5193019151278.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم عبد السالم انور جبر27353

302819.529.5181612587.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم عبد العزيز محمد شحاته عطا اللـه27354

2523.5152517.51610685ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم عبد الهادى عبد الغنى ابو القمصان الحسينى27355

26.52717.5261816.511586ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد اسماغيل عبد الغنى27356

33.52918.526.51918126.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد السيد السيد الزحاف27357

32231625181911487.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد سامح عبد الرحيم عبد الفتاح27358

21.518.512.519.51517876.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد عبد العزيز جبر البسطويسى27359

6.500.54.50.58.51252.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد فاروق محمد العجوانى27360

3129192818.519.5125.58.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد فرج حسب اللـه27361

28.526.515.5241618.5110.55.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد محمد عبد المنعم المحسب27362

26.526162415.518.5108510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد محمد عبد اللطيف كامله27363

15.5103.5181.51148.586.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمد مصطفى السيد شريف27364

24.51513231318.588.58.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمود عبد الرازق البلقاسى27365

2320.511.515.51715.587.57.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم محمود محمد الغزالى محمود27366

29.5261626.516.519114.588.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم مصطفى على بدوى عسير27367

3024.51829.519.516.5121.58.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مريم وليد مصطفى رجب الحمادى27368

26.523.513.523.51512.51028.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ملك ابراهيم السيد ابراهيم27369

2225.513231313.596.58.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ملك احمد على عبد الغنى شحاته27370

25.524.512.523111696.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ملك السعيد عبد الفتاح السعيدموسى27371

19.518.57.5171115.573.578ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ملك محمد محمد محمود االمبابى27372

1810.55145.5175356.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ملك نصر السعيد محمد النجار27373

29.525202919.519.512389.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ملوك سامى السيد عبد الرازق نور الدين27374

352818.5301917.5130.5810ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منار اوسامه طاهر السيد الزيادى27375

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منار حسن محمد محمد البلقاسى27376

19.515.510.52710.512.58388.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منار عبد اللطيف مصباح صالح البشالوى27377

33282029.51518.5125.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منار محسن حموده عبد الفتاح27378

3126193016.519122.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منار وحيد عبد العال السيد شتا27379

2518.5112712.518.5945.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منال احمد عبد الغنى يوسف27380

37.528203018.5171348.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منال طارق احمد عبد المطلب القللى27381

Page 562



Term1

3.59.58.52211144.545.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منال محمد على عبد العاطى الجمال27382

2167.5138.515.55644.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منة السيد السيد مصطفى خيره27383

22.525.51629.51118104.586.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منة السيد عبد اللطيف فتوح27384

21.524182910.516.510388ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منةاللـه هيثم محمد عبد العزيز27385

2020.51218.5710.5787.55.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منه اللـه هانى السيد اسماعيل قلبه27386

2116.51713716.574.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منه صبرى سرور المحمدى محمد27387

2826193014.516.5117.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منه محمد مصباح عبد الرازق حامد27388

29.523192715.517.511489ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منه محمد يحيى عبد الرازق نور27389

3225.52028.51617.512289.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منه مصطفى على المغاورى الزغيبى27390

33.528.519.52918.5191298.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منه مصطفي محمد عبداجليل ابو الناس27391

33.526.5172415.516116.58.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منى احمد بدير محمد الجيار27392

16.581123.51106052ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منى محمد السيد بدير الطحان27393

31817.528.578.5925.53.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منى محمد على محمد قلبه27394

23.510.59.513.5916.56667.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154منى مصباح السيد بدير الحداد27395

17.514.5815.512.516.5687.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مها رزق فراج ابراهيم فتوح27396

10.55.526.50.56.5256.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مها عبد العزيز محمد حسن الزقم27397

6438.517.522.54.55.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مى ابراهيم عبد الهادى امين ابو الفضل27398

26.56.511156196578ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مى حسن احمد احمد الغيطانى27399

3724.518.528.518.51812779.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مى حسن محمد محمد العرابى27400

اله27401 20.5610.58418495.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مى عادل محمد محمد درب

16.57.58153125068ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مي عالء مصطفى عبد العزيز ضلعه27402

342617.52919.517.51268.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مياده حماده محمد المتولي صيام27403

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154مياده محمد عبد المنعم على ابوزيد27404

101.59.5126.51739.55.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نادية عادل محمود ابو رحاب27405

12.57.5914.56.518506.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نادية محمد عبد العزيز عبد العزيز االمام27406

15.58.510.51361853.55.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ناديه سعد حسن احمد صالح27407

33241423.51417108.55.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ناريمان مصطفى عبد الهادي عباس27408

10.56.568.53.517.53565.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نانسى عبد الجليل المحمدى الحديدى27409

3224142613.520109.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نبيله حمدى عزت محمد غنام27410

30.51814.512.513.519.58969.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نبيله عبد الغنى محمد عبد الغنى البدراوى27411

16.51812.51212.518.571.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نجاه معروف محمود على عبد الرحمن27412

1438.57.53.51436.54.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نجالء رضا عبد العزيز محمد عبد الرؤف27413

3215.51625.511.519100.558ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نجالء فتحى فتحى حامد عبد النبى27414

5.548.523.55.515474.53ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى ابراهيم عبد الهادى محمد27415

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى السيد احمد محمد محمد االجرب27416

15.55.515.524.58.51369.55.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى السيد شعبان سليم27417

2217.51425.51616.59567.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى السيد عبد الفتاح على27418

15.549.5207.51656.567ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى ايمن رمضان رمضان الغرباوى27419

32.526.5182416.518117.577.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندي حسين رجب محمد ابراهيم27420

2712.5182511893.56.55.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى سامح ابرااهيم عبد المقصود27421

332819.5282020128.58.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى عادل الشحات السيد سالمه27422

23.51917.52516191015.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى عبد العزيز السيد محمدالسمكرى27423

2625.5182615.515.511178.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى عبد اللطيف محمد سليمان الطلخاوى27424

13.520.516.528.513.514.592.55.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى عبد العزيز عنتر عبد العزيزمكاوى27425

20815.52710.517815.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى عزت السيد مجاهد27426

18.52.514.524101969.556.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ندى محمد السيد المرسى ابو شعير27427

105.517.523.514.515715.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نرمين طارق الحماقى على مبروك27428

11.591625.515.51877.556ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نرمين عمر فرج يوسف27429
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104.514.524.513.5176765.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نسمه احمد ابو المعاطى احمد قلبه27430

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نعمه مصباح السيد بديرالحداد27431

18.51416.5251518895.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نغم اسماعيل محمد اسماعيل الشاويش27432

1026.519.5314.54152.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نها محمد محمود عبد الحميد محمود27433

2113.511.522.59.5207856ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نهاد محمد السيد حسن يوسف شحاته27434

18.526172715.51910489.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نهال صادق صالح صادق المهدى27435

212217.527.514.519102.58.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نهى السيد السيد مصطفى جازيه27436

24.52817.525141910989.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نهى عبد الحميد محمود توفيق السباخى27437

303016.526.518.518.5121.58.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نور اسامة صالح ابوصالح ابو العنين27438

36291928201913279ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نور اشرف عبد العزيز عبد العزيز خلعة27439

25141719917843.52.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نور حمدى رزق عبد المعطى هالوه27440

1411.513.514.51012.563.548.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نور عبد العزيز مصطفى محمد كامله27441

3121.51724.513.518107.539ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نور محمد عبد اللـه السيد الشربيني27442

3425172415.518115.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نور وليد السيد عوض سراج27443

153.515.574.58.545.552.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورا ابراهيم محمد احمد ضحا27444

27.5251825.517.518113.56.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورا السعودى عزت الششتاوى27445

19.51716251216.589.578.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورا جبر جبر المغازى رفاعى27446

29.52417.528.51519114.58.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورا حسن حمدى حسن الحداد27447

2622.516.527.517.5171105.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورا طارق محمد محمود ابراهيم حراز27448

000000000ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورا عماد زكريا عوض شحاته27449

30.52518.525.51318112.57.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نوران محمد مصباح عبد النبى طيبه27450

2622.515.522.513.51910065.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان ابراهيم السيد عبد الرازق27451

2724.517.526.51219107.566.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان الدسوقى السيد ابراهيم االمبابى27452

61.51642729.545ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان السيد شعبان سليم27453

29.52717.524.517.51411658.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان الغزالى خلف محمد راشد27454

22.521.513.515141086.553ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان حماده صالح عبد النبى رفاعى27455

6.514.549393741.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان رزق عبد الفتاح محمد البنا27456

31.5241826.519.517.5119.568ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان سعد الشحات محمد عياد27457

30.524.517.525.5191511757ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان صبحى حسين مسعد شلبى27458

30.52618.52518.515118.566.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان صالح عبدربه التوابتى27459

2116.51620.510.516.584.567ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان عالء السيد توفيق السيسى27460

1918.516.5201217.58667.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان محمد محمود محمد باشه27461

149.511.51111.515.557.582.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان محمد مصطفى ابراهيم جاد الحق27462

147.559111746.552ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154نورهان هانى محمد السماحى27463

28.513.512.522.517179459ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هاجر امين نجاح حسن الزقم27464

3424.517.5261717.511959ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هاجر عبد الحميد عبد الغنى محمد شطا27465

2921.517.517.51517100.544ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هاجر محمود مصطفى عبد السالم27466

12.515.514131314.56862.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هاجر مصطفى محمد المغاورى طه ابو النصر27467

3726.51929.519.518131.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هاله السيد عزت عبد الغفار نور الدين27468

30.52018.52217.515.5108.588ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هاله عبد الحميد محمد عبد الحميد الديب27469

3126.516271816118.57.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هاله فرج السيد فرج يونس27470

3226.515.526.516.517.511779ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هايدى عبد العزيز عبد الحميد مصطفى جازيه27471

252112.523.514.51596.558ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هايدى هايثم شوقى عبد اللطيف عمر27472

373019261818130710ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هبه شعبان السعيد شعبان27473

29.52617.524172011479ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هبه محمد طلعت عبد الحميد عماره27474

3121.51118.515.51797.588ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هدى اشرف صالح عبد الكريم ابراهيم27475

25.5191317151989.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هدى الشحات محمد محبوب عبده27476

1426.515.529.516.51510268.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هدى عبد اللطيف الدسوقى عبد اللطيف27477
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ام الشافعى27478 79719.514.5105757.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هدير االمام محمد االم

10.5163.520.515.5136648.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هنا حماده السعيد السيد مجاهد27479

12.517413.513126048.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هنا محمد عبد الفتاح السعيد موسى27480

3028.513241718112.558.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هنا مصطفى زكريا ابراهيم السيد27481

26.526.514.526.516.518110.578.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هنا هشام فرج اللـه الغريب27482

14.5203.518.516.5127349ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هناء عبد الغنى على عبد الغنى السحيتى27483

2021.582415.5178967.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هناء عبد الاله محمد عبد الاله السيد البشالوى27484

17124.525.515167478ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154هويدا فاروق سعد محمد درويش27485

353019.52919.51913378ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ورده منصور عبد اللـه منصور القناوى27486

10.5127.5229.512.561.577.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154وفاء السيد ابراهيم امين حسب اللـه27487

2024152316.517.598.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154وفاء محمد حسانين محمد حسانين27488

293018.529.51920126610ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154وفاء مصطفى عبد اللطيف محمد الطلخاوى27489

3429.5193018.51913179.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154والء سعد عوض العرابى27490

373018.52919.519134810ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154يارا ابراهيم عبده عبده خيره27491

29281829.519.51912469.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154يارا عبد الغنى عبد الفتاح عبد الغنى محمد27492

19.519132419.5199559ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154يارا عبد القادر شعبان سليم27493

2826.514.52618.519113.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين احمد فاروق مصطفى العش27494

26.52817.521.51319106.549ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين السيد حسب النبى محمد عيسى27495

24.529.51722.51719110.547.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين خالد حسين عبد الحميد سراج27496

24.527.517.515.513.517.598.558.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين رضا ابراهيم المتولي المنزالوى27497

27.52717.522171911168ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين رضا عبد الحميد عبد اللـه الجزار27498

242517.514141994.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين زكريا عمر حجازى27499

24.523.517.515161996.539ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين عبد الغنى محمد متولى27500

2724.51515.51414.59678ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154ياسمين محمد محمد احمد عثمان27501

29.52816241718114.578.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنات  0154يمني احمد بركات ابراهيم المصري27502

31.528.515.529.517.517.5122.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ابراهيم الدكرورى ابراهيم الدكرورى27503

23.52814.526171610958.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ابراهيم السيد ابراهيم السيد صبيحه27504

33.52615271718118.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ابراهيم السيد محمد خفاجه المرسى27505

332715.527.517.518.5120.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ابراهيم عبد النبى عبد النبى ابو العنين رضوان27506

292515.525.51618.511169ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ابراهيم على محمد الشحات27507

32.52915.52717.519.5121.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ابراهيم محمد ابراهيم محمد محمد27508

362917291617.512769.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد ابراهيم احمد احمد سعد27509

302817301719.512279.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد احمد محمد الصباحى العدوى27510

32.52915.527.51617.5120.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد احمد محمد عبد الفتاح سالم27511

382918301919.5134610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد اسامه احمد عبد الغنى27512

3328.518.53017.517127.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد اسامه مندوه محمد شعير27513

28.527.516.5281719117.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد اسماعيل محمد عبد النبى رفاعى27514

32291629.51819124.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد اشرف عبد العزيز محمد عبد العزيز27515

31.52916.527.51718.5121.5710ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد السيد عبد القادر عبد القادر سعيد27516

33.52817301817126.556.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد السيد عنتر جاهين27517

31301728181712459ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد الطاهر احمد زكي27518

292918281913.512359.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد الهادى محمد عبد الهادى27519

3728173019.516.5131.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد بدير السعيد فرج راشد27520

3028.517281714120.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد حاتم صبحي شمس الدين27521

34.525.516.528.51819123510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد حسن عطيه الدرينى27522

33291729.51718125.5510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد حمدى السيد احمد ابو النور27523

31.529162717.515.5121510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد خالد احمد محمدين جاد27524

9.52211.52511.57.579.555ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد خالد عبد الهادى السيد الزيادى27525
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37.5291729.516.518.5129.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد رجب عبد الستار رجب كشك27526

3127.516.52513.518.5113.547.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد شريف عبد الغنى جاد عامر27527

352816.53017.519.512759.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد صادق صالح صادق المهدى27528

322516218.515102.566.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد عادل عوض محمد شلبي27529

36.52816.52817.516.5126.569.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد عبد العزيز عبد السالم عبد الغنى البسطويسى27530

37.52916.529.51519.5127.569.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد عبد الحميد حسن عبد الحميد الشربينى27531

27.52816281214.5111.557.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن27532

2924.51127.51015.510258ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد عمار النحاس مصطفي شلبي27533

ام احمد27534 37.530193018.517.5135510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد محمد احمد االم

362818.5301617.5128.569.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد محمد احمد محمد االجرب27535

33.52917.529171912668.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد محمد الرفاعى المغازى الرفاعى27536

362918.5302018.5133.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد محمد حسن المغازى رفاعى27537

3127.516.52715.519.5117.558.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد محمد صبحي البدراوى زوف النيل27538

382818.53018.519.513379.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد محمد عبد الغنى زكى الحداد27539

383019.5302019.5137.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد محمد عوض محمد شلبى27540

2620.514.52310.518.594.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد مختار عزت عبد النبي عالم27541

3628173017.518.5128.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد مصطفى احمد عباس كشك27542

33.5291829.51918.512989.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155احمد مصطفى محمود االمبابى27543

32301626.516.51612159ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155اسامه اشرف صالح ابوصالح ابو العنين27544

262317.524.51616.510758.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155اسالم الدسوقي فاروق محمد رزق27545

202310.51671076.528ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155اسالم محمد ابراهيم شعبان27546

3327.51526.51117.511379.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155اشرف ايمن سعد حسين نور27547

352817.5281719125.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155البدوي عزت محمد البدوي شولح27548

30.529173018.518.5125510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السعيد محمد السعيد مصطفى ابو المجد27549

272917.528.515.518.5117.538.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد احمد السعيد حامد سليمان27550

15.523122512987.568ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد توفيق علي السيد الزيادي27551

3328193016.519.5126.58.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد حسن مصطفى عبد العزيز خلعه27552

30.528162816.5181195.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد رضا يوسف محمد ابو العال27553

26.524.515.529.514.517110.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد محمد السيد محمود الجندى27554

32.52915.528.516.51412269ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد محمد حسانين محمد حسانين27555

33.52916.53017161265.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد محمد عبد الونيس عكاشه27556

282915.52916.5171185.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155السيد محمد عزت عبد الغفار نورالدين27557

322916.53018.51912668.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155امين محمد العرابى محمد العرابى27558

32.52817291519121.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ايمن محمد السيد عطيه عالم27559

34.53017.53017151295.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ايهاب المغاورى ابراهيم ابراهيم27560

15.52210.52610.5984.56.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155بركات ابراهيم بركات ابراهيم المصرى27561

312615.529.51619.51185.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155بالل رشدى السعيد عبد الهادى27562

31.52617.52915.518.5119.56.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155جالل محمد جالل المحمدى الجيار27563

28.52316.525.513.518.51075.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155جهاد سعد محمد محمود العكرمى27564

222714.52814.51710658.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حازم طه عبد الحميد طه حندق27565

21271529.51516.5107.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حسام محمد بدر الشحات عرفه27566

332915.53019.515.51275.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حسام محمد حسن محمد عطيه27567

2928163018.514.5121.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حسن ايمن حسن محمد27568

372916.53017.5191305.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حسين احمد حسين محمد الذكى27569

28251325.51412105.55.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حسين حسن حسين علي موافى27570

17191727.5913.589.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حمدى احمد محمد محمد اسماعيل27571

3625.516.53018.519126.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حمدى بدير البسيونى بديرالمصرى27572

3622.512.52916.519116.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حمدى سعيد السيد احمد ابو النور27573
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372615.528.516.519.5123.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حمدى محمد حمدى محمد الحكيم27574

29.52716.52916.519118.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155حمدى محمد سعد المتولى27575

37.52817.528.519.518.51315.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155خالد خالد عبد العاطي احمد محمد27576

3326162816.519.5119.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155خالد رزق المتولى ابراهيم البلقاسى27577

322614.528.516191175.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155خالد صالح سالم ابراهيم السفروت27578

22.514.514.52713.517.5925.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155خالد عادل يوسف يوسف27579

34271625.516.5191197.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155خالد عبد الغني محمد عبد الغني البنا27580

393017281919.5133810ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155خالد عبد الفتاح رمضان محمد حرزه27581

3228.51628.517.519.5122.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155رزق ايمن رزق مجاهد المعداوى27582

3630182818.519130.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155رضا غازى غازى محمد السيسى27583

32.526.516.526.51517.51175.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155سامح محمد سامح محمد الصفطاوى27584

36.528.514.53018.519.51285.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155سامى محمد سامى محمد الحماقى27585

3528.515.528.518.519.51265.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155سعد احمد سعد محمد عبد الوهاب27586

36.528.5163017.517.5128.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155سعد مصطفى محمد عوض البرلسى27587

3426.515.526.518.5201215.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155شوقى شوقى ناجى رمضان27588

3624.51726.518191225.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155صالح القداحي فتحي السيد ابوصالح27589

352516.527.516.519120.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155صبرى محمود صبرى محمود المصرى27590

35.5281428.517.516.5123.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155صالح ماهر صالح صالح الحماقى27591

33.52915.5291817.51255.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155صالح مصطفى الدسوقى محمد راشد27592

34.52614.525.517.51611889.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عادل محمد حسين عبد الغنى شحاته27593

3013.511.52314.517.592.56.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الحميد احمد محمد عبد الحميد الديب27594

2427.519291816117.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الحميد جمعه عبد المنجى عبد الحميد27595

312918.529.518.518.5126.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الحميد رضا البسطويسى عبد الغنى البنا27596

282218.5301815116.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الحميد محمد العربى عبد الحميد27597

192916301619.51103.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبد العزيز27598

8201426.515.513845.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن السعيد احمد عبد الفتاح الصفطاوى27599

26.526.516.528.514.515.5112.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن رضا الشحات سراج27600

29.525.52027.518.520121610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن رضا عبد الحليم حسن27601

17.5251928.51817.51087.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن صبرى زيدان الشافعى27602

121118.528.517.51587.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن عماد موسى زيدان27603

20.52718.52917.514.5112.55.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن محمد بدير عبد البارى البلقاسى27604

17261826.51718104.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن مصطفى محمد عبد الحميد عوضين27605

19261927.51618107.579ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الفتاح عبد الغني عبد الفتاح البنا27606

20.526.51929.516.518.51125.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محمد شعبان27607

19.52718.528.51819111.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد اللـه احمد عز الدسوقى النفاض27608

2528203017201206.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد اللـه رجب رجب محمد حسنين27609

23.5261928.518.519115.558ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الهادى وليد عبد الهادى الزيادى27610

252819.5292018.5121.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الرحمن محمد زين العابدين عبد الحميد27611

202919.52818.5181157.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عبد الغني ابراهيم محمد عبد الغني27612

1826.519.528.518.52011169ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عزت محمد محمود محمد العرابى27613

30.52819.53020191287.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عالء خالد محمد المحمدي ريان27614

514.51527.51315753.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عالء ياسر حمد عنتر عيسى27615

252919.53018.5191226.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155على عصام ابو المحاسن محمد27616

112419.5291716100.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155على محمد على المغاورى الزغيبى27617

2125.51929.51918.51144.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر احمد السيد محمد البسطويسي27618

27.5292029.518.519124.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر اسالم محمد عبد السالم خليل27619

26.5282029.516.519120.54.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر المغاورى محمد الحسانين االمام27620

28.527.5202918181236.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر حامد عبد الحميد محمد المسيرى27621
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21.52819.529.518.519117610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر حسن عبد الوهاب حسن ابو العزم27622

33.52719.529.519.520129610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر حماده حسن ابراهيم قاسم27623

342919.529.520191326.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر طارق عبد العزيز محمد عبد العزيز27624

2229.519301915.5119.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر محمد عبد المقصود محمد27625

29281929.51917.5124.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر محمد عبدربه الشناوى التوابتى27626

3630203019.519.5135.56.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمر هاني محمد عوض بسطويسى27627

33.529.5193019.519131.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمرو احمد حسن المغازى27628

26.527.518.5291716.5118.53.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمرو السيد محمد العجمي جبر27629

17.527192814.516.51064.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمرو رضا السيد محمد شعير27630

25.5261927.5179.51155.56ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمرو سمير عزت احمد المصرى27631

12.525.518.52613.512.59657.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عمرو مصطفى السعيد احمد ابوشادى27632

17.525.5192917.518108.554.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عوض ايمن عوض عبد الغفور حندق27633

23.527192818.51611645.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155عيد محمد عيد عكاشه27634

25251828.51518111.558.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155فؤاد عبد الحميد فؤاد عبد الحميد المالح27635

2626.518.53017.515.5118.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155فارس السيد محمد عبد الجليل معوض27636

18.520.518.52917.51910469ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155فارس محمد السعيد محجوب محمد27637

35.52719301918130.5710ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155كريم احمد محمد محمد عرابى27638

26.527.51928.518.51712079.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155كريم طه طلبه طه محمد27639

10.519.518.52616.5129147.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155كريم عبد العزيز ذكريا عبد العزيز شلبى27640

222718.52117.514.51064.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155كمال ياسر كمال جبر27641

2125.519281817111.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مؤمن محمد محمد عبد السالم الغزاوى27642

312719.527.518.514.5123.57.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ماجد محسن يونان عبد الملك27643

21.528.519.529.5181711749.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مجاهد ابو الفرج الحسينى مجاهد الشافعى27644

2027.5192916.5181125.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد ابراهيم احمد السيد شلبى27645

192918.5301812114.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد ابراهيم عبد اللطيف المعداوى االمام27646

2125.51929.519.516114.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد ابراهيم مختار ابراهيم مختار27647

302719271919122610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد احمد احمد محمد27648

34.52919.5302016133710ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد احمد حسن المنصورى27649

36.53019302016135.5810ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد احمد حسين محمد الزكى27650

3724183019.515.5128.55.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد احمد سرور عبد اللطيف جازيه27651

27.52818301916.5122.54.56.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد احمد محمد السيد البسطويسى27652

31.52216.526.517.51511469ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد احمد مصباح احمد بارود27653

20.52914241812.5105.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد اسامه مندوه محمد شعير27654

24281729191911769.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد اسماعيل اسماعيل السعيد حندق27655

33.527.517.5301919127.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد اشرف المحمدي عبد الحميد27656

3429173019.518.5129.5610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد اشرف سالم القصبى سالم27657

526.51426.515.51587.56.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السعيد محمد غانم27658

1927163018131104.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السيد البسيونى السيد البسيونى27659

292516.5261716113.55.57ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السيد السيد السيد الشربينى27660

26.52616.521.518.516109310ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السيد فرج ابو العال سراج27661

2128172616.516108.53.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السيد محمد بدير يوسف شحاته27662

292916.52818.51512168ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السيد محمد عبد العزيز السيد27663

27201629.513.5181063.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السيد محمد محمد اليمانى27664

18.52116.53010.515.596.528.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد السيد محمد مصطفي احمد27665

36.526.51926.51718.5125.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد المحمدى الحديدى المحمدى الحديدى27666

2419.516197.516866.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد امين السيد ابراهيم صبيحه27667

32201723161810859.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد انور مصباح اسماعيل سراج27668

30.514.51726.51517.5103.579.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد ايمن محمد على النقيب27669
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372417.529.517.517.5125.55.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد حسن السيد حسن برطع27670

36271628.51618.5123.55.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد حسن محمد السيد العدوي27671

33.52916.528171912468ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد حسين طاهر محمد مقالش27672

29.528.516.527.517.518119.56.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد حسين مصباح عبد اللطيف مكاوى27673

34.52317.52412.517111.57.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد رضا الشحات على27674

272417.52114.51710468ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد رضا صالح محمد صالح27675

3624.517.526.516.5191216.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد رضا محمد عبد الستار27676

372617.5291719126.54.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد شريف صالح عبد النبى رفاعى27677

373017.52818.5161313.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عادل عبد اللطيف ابراهيم القللي27678

175.51419.58.513.564.53.51.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عادل يوسف بدير محمد عشماوى27679

382916.5271716127.557ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عبد الرحيم محمد الدسوقى عبد الدايم27680

3227.515.526.51416115.53.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عبد الستار سعد احمد حرزه27681

30.52217291817116.549ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عبد النبى عوض محمد عبد العزيز27682

33.524.514.5281819.5118.53.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عبد الجواد حسن محمد ابراهيم27683

25.518.5132716.517.5100.548.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عبد الوهاب محمد عبد الجليل نور27684

312716.5271615.5117.54.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عزت صبحي ابراهيم امين27685

3630193019.517.5134.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد علي احمد عبد اللـه عبد الاله27686

35.5291829.518171305.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عماد عبد الحميد حسن شقير27687

352317.526.517171193.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد عماد عبد الغنى ذكى الحداد27688

32.525.517291918.5123510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد فرج شاكر خليل سالمه27689

2024.515271717103.5410ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد مجاهد محمد مجاهد النفاض27690

30.5281926.51318117410ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد محمد عبد اللطيف عبد المقصود دهيبه27691

2620.51529.517.517.5108.549ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد محمود سامى محمد على27692

3326.517291816.5123.549.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد محمود عبد الهادي البسطويسى27693

2725.517291619114.53.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد محمود محمد حسين عبد اللـه27694

3128.515271919120.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد محمود مراد محمد عبدربه27695

ش الذكى ابراهيم27696 2524.51827.516.515.5111.53.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد مصطفى دروي

33.527.515.52917.51812339ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد مصطفى مصباح عبد الحميد المسيرى27697

2024.516.523.5141798.539ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمد منصور محمد مصطفى الصفطاوى27698

31.52817.529.517.51912437ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود احمد عيسى حسين27699

24.51412.520917.5802.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود احمد محمود عبد القادر الشهابى27700

28.518.51822.514.5191023.58ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود السيد صفوت عبد الواحد27701

3729.518301819132.5410ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود السيد عوض يونس محمد27702

3228.516.526171912079ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود السيد نجيب السيد حبيب27703

26.526.517.527.51716.51153.58.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود ايهاب نجاتى ابو المعاطى27704

38271926.517.51812868ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود رضا عبد السميع احمد سراج27705

36.5271929.52018132610ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود صابر ابراهيم الدسوقى شعبان27706

2925182715.518114.539ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود طلعت حامد حامد ابو العال27707

26.52017.524.51619104.559ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود عبد العزيز عبد اللطيف محمد مكاوى27708

2728.51926.518181195.59.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود عقل محمود محمد حامد حسن27709

31.52718291819123.568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود عالء محمود الغريب عرفه27710

333017.529.518.518128.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود علي محمد عطوه27711

33.529182818.517.512779.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود عوض محمد احمد النجار27712

32.53017.5301715.51276.57.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود لطفى محمود عبد اللطيف عبد الفتاح27713

3830162918.516131.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155محمود محمد بسيونى محمد كشك27714

31.53017.529.51719125.55.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مختار وسيم مختار محمد27715

29.53018.527152012078ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مراد عبد العزيز محمد يونس27716

36.528.51828.51519.5126.5310ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مراد كمال مراد عبد الحميد احمد27717
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31.52816281716.5120.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى اشرف ابو المحاسن محمد27718

13.5251027.514129069ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى السعيد السيد محمد البسطويسى27719

3327.518271616.5121.569ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى عادل سعد على المرسى سراج27720

32.528182916.51812469ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى عادل عبد الغنى جاد البشبيشى27721

37.52918.529.51820132.5710ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح الفضالى27722

33.52918.529.517.52012879.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى عالء مصطفى عبد العزيز خلعه27723

29.528.518.529.518.518124.589.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى محمد السيد احمد27724

31.527182916.51812269.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى محمد عبد الرازق عبد العزيز الدكرورى27725

37.53017301820132.56.59ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى محمد عبد الهادى المرسى سليم27726

35.52817.529181912869.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى محمد محمد عبد الغنى عشماوى27727

32.52816.529.518.51912579ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مصطفى محمد مصطفى محمدهاللى27728

33.528.518.5251719122.557.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155معاذ انور محمد مصطفى الصفطاوى27729

34.52717.528.518.51912639.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155مهند احمد عبد اللطيف حسن عوض27730

34.529.517.529.5181812959ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155نادر اشرف محمد عبد الوهاب27731

35.5281928.52019131510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ناصر حمدى ابراهيم البسطويسى27732

28.524.517.527.517.516115.549.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155نبيل محمد محمد العجمى جبر27733

343017.529.518.512129.539ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155نور الدين ابراهيم عبد النبي ابو العينين27734

18.523.5810.5149.574.535ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155هانى عبد الهادى عبد الرحمن السعيد27735

20.52617.525.51614.5105.5510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155هشام عبد الحميد مراد عبد الحميد احمد27736

24.528.5172916.517.5115.559.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155وائل عبد الحميد عبد الفتاح اسماعيل27737

31.5281728.517.513.5122.538.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155وحيد محمد مرعى السيد ابورفاعي27738

36.527.51930191513239ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155وليد بسام محمود على الطوخى27739

342815.529.5181712568.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155ياسر السعيد محمد محمد الباز27740

23.5301827.517.516116.567.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155يحي محمد ماهر العوضي27741

3026.515.527.51513114.567ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155يوسف عادل عبد العزيز محمد27742

302815.528.51916.512139ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155يوسف محمد سرور فرج الدكرورى27743

28.52516.527.517.517.511557.5ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155يوسف محمد محمد المتولى جاد اللـه27744

34.529.51828.517.5151285.510ادارة نبروه  005نبروة ع بنين  0155يوسف معروف محمود علي عبد الرحمن27745

34.5221622.58.519103.539.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ابراهيم امل محمد السيد قاسم27746

9405.509.518.533ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ابراهيم عطيه عنتر عطيه المتولى27747

23.519.5616.521567.536ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد ابراهيم عبد المقصود احمد عمر27748

6.5035112.515.53.57ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد رضا فكرى عامر العربى27749

14.59.54.58.52.511.539.547.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد صبرى محى الدين المغازى27750

3629.520272020132.569.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد طلعت احمد الشحات27751

102.55621825.54.52.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد عبد العاطى احمد الشوادفى27752

30134.523.53.517.574.57.58.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد عبد الاله محروس عبد الاله27753

157.5113.50.516.537.53.57ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد عبد الناصر عبد العزيز السيد27754

2115.58.519.532067.559.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد محمد احمد ابوزيد27755

14.5649.53.51937.577.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد محمد خميس حسن محمد27756

21.52112.5166187768ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد محمد فؤاد بازيد احمد27757

2020.511.522.52.518777.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156احمد محمد محمد ابوشعيشع27758

19.510.59.517.5515.56258ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اسالم ابراهيم منير عبد العزيز27759

1141.512.51.59.530.556.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اسالم عصام عبد النبى جالل حسن27760

15.58.56.515.5213.5484.55ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اسالم محمد احمد علي ابو زيد27761

105217114.53568.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اشرف محمد حسين محمد السيد27762

13.5189.524114.5666.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156السعيد محمد احمد السعيد سالمه27763

4.560713.518.566.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156جمعه ابراهيم احمد ابراهيم احمد27764

9004.50013.53.54ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156حسن حسن جالل حسن27765
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29281627.5917109.53.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156حسن رضا احمد الهادي حسن27766

5.510910.55.510.540.556.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156حمدى حسين السيد حسين على27767

18.5171823.58.514.585.568ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156خالد اسماعيل احمد عبد المطلب حجازى27768

19.51217.526416.5796.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156خالد السعيد احمد السعيد سالمه27769

2426.51418.5915.59248ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156خالد السيد محمد السيد محمد27770

4.59913.517.5373.56.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156خالد محمد ابراهيم محمد المليجى27771

20201823.551786.579.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156خالد محمد جوده حسن27772

2423.517.525.51116.5101.549ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156خالد وليد عبد العال يحيى27773

دين الشحات ابو المجد27774 82017.525.5511.5765.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156رضا نورال

5313100.51131.559ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156سعد ناصر عبد الفتاح الزهيرى27775

024.57.5021445.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156سليمان رمضان البدوى على غنيم27776

25.527192916.5161175.510ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156سيف عبد الحميد عبد الحميد ابو المجد خليل27777

252419.5291314.5110.5510ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156سيف محمد عوض الشحات مصطفى27778

26.526.519.5261415.5112.54.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156صبرى طارق صالح ابراهيم اسماعيل27779

42.5560.56.51834.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156صبرى على جمعه السيد خليل27780

208.518264.514.57768.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156طارق ابراهيم العراقى محمد محمود27781

21.518.513.528.55.514.587.579ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عادل محمد محمد الشحات على27782

21.52015.527.51016.594.57.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد الحميد محمود محمد محمود عبد الجواد27783

21171827.58.516.5927.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد الرحمن ابراهيم حسن العزب لبن27784

14.5171926101386.569ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد الرحمن حسنى المتولى محمد متولى27785

1312.517.525.53.512.57278ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد الرحمن صالح جمال فاضل27786

1615.517.526.54.516.5805.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد الرحمن على السعيد بدر الباز27787

16.51910.520.5916.575.54.58ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد اللـه احمد احمد على خليل27788

18.5221325.51120905.510ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد اللـه محمد نجاح عبد الحميد بركات27789

1620.5112091976.559ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد اللـه موسى محمد موسى محمد27790

15.5179.514.57.515.5645.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد اللـه وسيم نجاح محمد المتولى27791

17.52210227.512.57947.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد الحكيم على عبد الحكيم عبد الصمد سليم27792

119.51116712.554.557.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبد الرحمن عبد الشافى عبد العزيز احمد27793

14.511.59.516.5913.56178.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عزت اشرف عزت محمود الحسينى27794

74.56147938.537ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عصام حاتم السيد احمد الدسوقى27795

18.5211120.511.51082.57.58.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عمر محمد عمر محمد ابراهيم27796

2322.511.521.5141492.55.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عمرو عبد المنعم سالم عبد المنعم27797

1517.51326.511.51283.53.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عمرو محمد السيد احمد مصطفى27798

272014.52714.5141034.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عمرو وائل ابو الحسن احمد27799

1220.51120.5914.5734.58ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156كريم عبد الباقى ربيع عبد الباقى على27800

005.5130018.514.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محسن ابراهيم محمد ابراهيم الحفناوى27801

2.513.511.507.518.536ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد احمد جمعه احمد حامد27802

1510.51023.58.51367.57.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد احمد عبد الحافظ محمد محمود27803

148.5619.56.51154.555.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد احمد نجاتى احمد محمد27804

17.513919.59156858.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد اسماعيل الشربينى البدوى27805

14.5410.53.54.523.536.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد اشرف سالمة معوض محمد27806

11.5117.516.54.511515.58ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد السيد السيد محمد عبد اللـه27807

29291324.515.519.51117.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد السيد فوزى عباس اسماعيل27808

3627.5162919.517.51287.57.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد اوسامه فتح اللـه عبد الحى ابراهيم27809

272.511.523.516.5128155.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد حسين محمد السيد احمد27810

23.56.59.525.515148056.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد رضا محمد عبد الحميد عبد العزيز27811

24.56132514.515837.56.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد رضا ناجى محمد شلبى27812

292312.524.514151037.57ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد عاطف سالمه سليم السيد عمر27813
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27411.52281572.557ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد فتحى محمد عبد اللطيف سرحان27814

261612.528.511179459.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد فهمى مجدى فهمى عبد الوهاب27815

21.59.59278157557ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد ماجد محمد محمد ابوزيد27816

32716.527.51115.59457.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد محمود شريف حسن عبد الفتاح27817

262919.528.520181237.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد نبيل محمد احمد ابراهيم27818

31.52517281919120.578.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمد هانى احمد الهادى حسن السيد27819

3527.5172819.519.51277.58.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمود عبد القادر عبد اللـه عبد القادر  موسى27820

28.5914.523.513.5168955.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمود على محمود على27821

35.52819282017130.557.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمود عوض السيد عبد المهيمن27822

3423.51826.51914.512157.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156محمود وجيه محمد السيد احمد27823

35.521.516.52819.514.512159ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156مصطفى محمد مصطفى العزب ابراهيم27824

32.520.51629161611468ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منير عبد العزيز منير عبد العزيز احمد27825

36.521.516.528.5171512058ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156مهند اسعد السيد محمد ابو زيد27826

3413.515.5281815.510958ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ياسر ابراهيم الدسوقى ابراهيم الدسوقى27827

3425.516.52919.516124.558ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156يحيى عبد اللـه يحيى محمد المغازى27828

3113.5162817.51610668ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156يوسف احمد الجوهرى احمد شحاته27829

1553.516211.541.532.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156يوسف صالح منير عوض محمد راضى27830

155.532221447.554ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156يوسف هانى الشحات السيد قاسم27831

36301929.519.516.51345.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ابتهال عماد حسين محمد شلبى27832

32.513.511269.516.592.55.56.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اسراء فرج السيد محمد محمد العجمى27833

25.51010.520.57.5167451.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اسماء بهرام عبد اللـه بهرام محمد جادو27834

2714.514.527.510.515.5947.53.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156الشيماء محمد راضى محمد راضى27835

3413.511.528.51119.598.57.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156امانى مسعود كمال على خليل27836

31.51811.526.59.515.59752.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156امنيه اشرف صبرى احمد القصبى27837

3221.516.52811.515.5109.555.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اميره محمد السيد عبد الهادى محمد27838

29.513.510.52410.515.58852ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156اميره محمد عبد الوهاب محمد ابراهيم27839

176.58.518314534.52.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156انجى رشاد احمد رشاد احمد27840

37272028171912959ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ايه عبد الفتاح الشحات محمد على27841

36.525162913.51712054.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156بسمه مروان السيد مجاهد عبد الرحمن27842

26.57.513216.51674.552ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156جيهان الطاهر عماد الطاهر السيد27843

33.5271929.517.515.5126.556ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156دعاء سعد محمد السعيد27844

31.52011.5277159756ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156دعاء نجاح عبد العاطى ابراهيم السيد27845

483.5130.58295.51.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156دينا سمير البشالوى البدراوى محمد27846

39.5251829.51715.512957.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156رحمه محمد بدران الحماقى محمد27847

3626193011.515.5122.565ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156رشا محمد امين احمد محمد شلبى27848

362319301516.512356ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156رقيه محمد ابراهيم الدسوقى محمد27849

3728.51829.517.518.5130.564ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156رنا جمعه السيد عبد المهيمن27850

39281930182013459ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156روان عبد الغفار ابراهيم عبد الغفار27851

6.511130.511.5223.55ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156روان محمد احمد احمد محمد27852

332717.5261718120.566.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ريم غازى محمود غازى27853

8.52.51244.51540.544.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156سعاد محمد امين المتولى شرف27854

1014.54.5246.517.559.54.57.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156سنتى احمد محمد احمد عبد الجواد27855

22135.523.55.516.569.54.58ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156سهيله سمير فاروق السيد محمد27856

33.52615.527.51919121.559.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156شروق السيد عبد الحميد الشحات حسن27857

36.528.518.528.5192013159ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156شهد احمد صديق المهدى27858

30261227.515.5191115.58.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156شهد هشام السيد محمد عبد المطلب27859

30.527.519.52919.51912659.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عايده ابراهيم نجاح محمد احمد27860

36291829.51920131.54.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156عبير ماهر محمد المغازى العيسوى27861
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3628.52029.5192013359.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156فاطمه رضا صالح محى الدين المغازى27862

13.514526.5514.56449.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156فاطمه رمضان عبد الباقى على نوح27863

1510.51267.517603.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156فرح رضا يحيى محمد المغازى27864

24.5181029.515.52097.559.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156مريم احمد عباس محمد جبر27865

27.524.512.53013.519.510859.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156مريم الشحات عبد الحميد الشحات حسن27866

23.5158.52812.52087.559.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156مريم ايمن ابو العنين محمد موسى27867

25.518.5827.51319.592.579.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منار ايمن ابو العنين محمد موسى27868

28.511828.514.519.590.589.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منار فرج السيد محمد محمد العجمى27869

فى متولى27870 فى عبد العليم االل 29259.52816.5191084.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منة اللـه االل

372916.5291819129.53.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منة اللـه عبد المطلب حجازى عبد المطلب27871

3128.519302020128.57.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منه اللـه عونى حسن محمد احمد27872

3829.519.529.52018.5136.57.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منه ايهاب محمد عبد الكريم27873

3226.518292020125.57.59.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منه محمد السعيد ابراهيم الحسينى27874

فى سعدالدين عبد السالم27875 27.516.51023.592086.558ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منه معروف االل

000000000ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156منى محمد محمد ابو زيد27876

2171625.513.519.5836.57ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156نجالء صالح ابراهيم محمد ابراهيم27877

2514.518261819.5101.54.57.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ندى احمد عبد الكريم سليم بسطويسى27878

36281929.52020132.549.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ندى اشرف عبدربه على عبدربه27879

20.5111226.511.51981.54.58.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ندى حاتم محمد عبد المطلب حجازى27880

3426.51929.518.520127.579.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ندى رضا احمد الشحات على27881

2722.51729.5161911269.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ندى محمد السعيد ابراهيم الحسينى27882

326.5216.5153935ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156نسرين معاذ عبد النبى جالل حسن27883

13510237.51558.537ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156نها عبد القادر عبد الحى السيد عبد القادر27884

3329.519.52818.518128.57.58.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156نهله عطيه محمد محمد الطنطاوى27885

33281829.52020128.558.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156نورا سامى فوزى محمد على27886

18.51114.525.5918.578.54.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156نيرمين عادل جميل نصار محمد27887

24271726.518.519.51134.59ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156هاجر محمد جمعه محمد احمد زيد27888

7.521122.59185238.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156وفاء رشاد محمد رشاد حسن27889

2520.518.527.51619.5107.53.57.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156يارا على عبد الرحمن مجاهد27890

2427.516.52919.520116.569ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ياسمين السعيد غازى محمد احمد27891

2926.51928.519201224.58.5ادارة نبروه  005الدروتين ع م  0156ياسمين على عبد الرحمن مجاهد27892

17.5610.517.591760.547ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ابراهيم التهامى يحى احمد حامد27893

34.528.5182718.519126.56.57ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ابراهيم حسن ابراهيم صابر ابراهيم27894

5.53.557.56.512.5282.55ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ابراهيم رزق ابراهيم عبد الفتاح27895

12.584158.516484.56.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ابراهيم رضى ابراهيم حسين ابراهيم الشامى27896

7.5138.51411.51654.526ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ابراهيم فرحات ابراهيم السيد ابراهيم27897

1812.5116.58.51356.535ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ابراهيم نصر حسين عبد الحميد الشربينى27898

1094.512.511.512.547.537.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ابو السعود رضا احمد عبد الرازق27899

87.56.5131213.5473.58ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد السيد المغازى محمد المغازى27900

1511.5712.58.516.554.54.57.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد ايهاب زكريا عبد الشافى السعيد27901

24.51211.514.5141976.577.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد جاد على جاد احمد الحصرى27902

854.51381438.537.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد حمدى محمد بدر يوسف27903

94.57119.514.54136ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد خضر جابر محمد المرسى27904

1.54711.54.57.528.542.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد ربيع العربى رزق عبد اللـه27905

189.5919.510.51966.558.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد رضا منصور السيد غازى27906

6561310.513.540.537.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد عبد المنجى احمد الشربينى احمد27907

2.51.506.53.52.5141.54ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد عبد النبى عباده غازى احمد27908

1747.511.51116513.56.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد عطا اللـه عبد الحى ابو شعيشع قطيشه27909
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13.55.5711.57.516453.58.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد فتحى احمد احمد محمد عيسى27910

95.56.511.5111443.529ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد فرج محمد احمد السيد27911

14.511.510.5141416.564.54.58ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد محمد احمد ابراهيم محمد27912

11.55.5713.5131550.52.57ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد محمد الشحات السيد التهامى27913

155.51011.51117.55337ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد محمد خضر محمد جمعه27914

36.529.518.529.5201713459ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد محمد طلعت السعيد27915

2825.51925.515191133.57.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد محمد عبد اللـه حسين عباده27916

32.525.516.524.514.513113.546ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد محمد عبد النبى عباس يوسف27917

612912.52.58.5422.55.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157احمد محمد عيد حسين عبد الواحد27918

5177.50.54.5211.52ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسالم ابراهيم عبد المحسن محمد محمد الشيخ على27919

18.58.512.5207.512.5674.54ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسالم رضا فهيم غانم السيد27920

22.5181621121889.55.53.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسالم رضا مصطفى الدسوقى27921

83.59.5142.51537.53.52ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسالم سعد ابراهيم المرسى المرسى27922

2116.51319.58177832.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسالم محمد ثابت الجناينى27923

322416.520.515.519108.544.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسماعيل فرحات عبد القوى اسماعيل27924

103.510153.513.54243ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اشرف محمد ابراهيم السعيد جمعه27925

21127.5147.5166245.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157السعودى شوقى السعودى رمضان السيد27926

32.521.51825.51619113.55.56.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157السيد ايهاب عبد الهادى متولى سالم27927

93.57.51347.5373.54.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157السيد صبرى محمد احمد محمد ابو العنين27928

67784.512.532.544ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157السيد محروس محمد محروس27929

31.52616.52416181144.59ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157السيد محمد السيد ابو الفتوح فاضل27930

8.57.5914.53.513433.53.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157السيد محمود محمود رجب على شامه27931

34.528.51928.51919129.55.55.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157امين محمد عبد النبى محمد عبد النبى27932

3222.519.5271717.511865.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمن رضا غازى بدير غازى عوض27933

13149.517.57.513.561.562.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايهاب توفيق عرفات الششتاوى27934

9.510.510117.513.548.553.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157بدر السيد بدر عبد الرازق27935

12161111.57.515.55873ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157تامر هانى رمضان سعيد محمد27936

31.524.5171916181083.56.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157جمال عبد الناصر السيد المتولى خليل27937

33271724.51518.5116.566ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157جمال فوزى محمود جمال محمد سالم27938

2110.591712.515.5703.57.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حاتم مدحت عبد العزيز محمد عبد العزيز27939

7.54.55.512.59.511.539.53.54.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حسام حسن السعيد سعد عبد العال27940

11.515.58.588.534.52.56.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حسام محمد عبد العليم محمد عبد العليم27941

28.5181521131895.557.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حسام محمد عبد المعطى بدر زايد27942

30.524.517.523.515141115.56ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حسن هالل ابراهيم صابر ابراهيم27943

75.5510717.534.53.56ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حسين ابراهيم عباده حسين عبد السالم27944

26.59.51211.510.512703.55.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حسين محمد حسين على البربرى27945

10.511213.51011.5473.55.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حماده السعيد عبد النبى محمد عبد العزيز27946

6.55.56.59.52.51330.534.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خالد اشرف محمد عوض السيد متولى27947

10.56814.5512.5442.55ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خالد الهاللى عبد الغنى محمد ابو العنين27948

19.518.512.517.51213801.55.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خالد رزق شاكر احمد سليمان27949

19.510.56111013.5573.55.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خالد رضا زينهم الشحات حسن27950

12.5711128.56.55156ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خالد محمد امين محمد الشافعى27951

18.511.513.513.510156754.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خالد مدحت حسب النبى محمد عيسى27952

1818.510.59.5101066.554.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خالد والء عبد المقصود الزكى27953

506.55.561.52321.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رزق محمد رزق يوسف27954

9.5101013.57.5950.555ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رضا سميح محمد المغازى عبد النبى27955

7.54.5897.58.536.564ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رضا كرم الدين عبد المقصود صابر عباده27956

9.510.59.59.577.54656ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رمضان احمد رمضان عبد النبى برهام27957
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27.527.519.522.515.516112.558.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سامى ابراهيم سامى السيد على عبد الجواد27958

31.5252024.518.514.5119.559ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سعد عالء سعد جمعه الشحات27959

34.526.5202618.515.5125.555ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سيف رمضان عبد العزيز ابراهيم حسنين27960

18.519.51713.511.515.58056.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شادى احمد البندارى عبد الهادى27961

12.51.557.54.533156ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شعبان محمد محمد شعبان السيد27962

21.520.515.5151018.582.579.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157صبرى سمير صبرى احمد على27963

2.50.53.55.5581743.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ضياء السيد ذكريا السيد27964

2020.52.55763.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157طارق صبري عبد الغفور عبد الرازق27965

21.5151820.516159166.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عادل ابراهيم عبد الرحيم السيد رجب27966

5.54119.5914.53972.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عادل وليد رمضان عبد النبى برهام27967

1812.511107.5155983ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد الرحمن رمضان فرحات محمد المرشدى27968

2116.511.5141214.57577.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد الرحمن على عباده عبد اللطيف بدر27969

2523.51716111692.553.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد الرحيم ناجى محمد ناجى محمد27970

87.513.512.581549.56.54ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد السالم محمد محمود غازى27971

24181920.5161897.56.510ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد العزيز السعودى السيد عبد العزيز بدوى27972

31.5191716.513.51897.577ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد العزيز على عبد العزيز السيد احمد العربى27973

9.541111.58.51444.576ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد اللـه رشدى ابراهيم حسن المكاوى27974

3.51.511.5567.527.54.54ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد اللـه عزت حسن الشربينى الجمال27975

003.554.56.51351.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبد الهادى اسامه عبد الهادى الجداوى27976

12.52.5147410.54074.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157على ابراهيم خلف على يوسف27977

10.50115.55.51132.54.41.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157على احمد محمد عبد ربه حسين27978

261817.5161314.590.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157على رياض على عبد الرحيم على27979

171916.512.51114.5767.55ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عمر سعد ناجى ناجى عبد العزيز27980

28.521.5172111.51699.585.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عوض رمضان عوض السعيد ابراهيم27981

06.511.510.5614.534.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157فاضل سعد منير فاضل محمد27982

16.57.51517.591665.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157فتحى المتولى عدلى متولى شتا27983

1415.516179.5137275.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157فرج عوض رمضان السيد على عبد الجواد27984

22.527.5182011.514.599.556ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157فريد احمد محمد جاد الحصرى27985

13.522.516.518.510138155ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157فكرى مدحت نبيل عبد السميع المرشدى27986

20.5241717.51413.59356ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157كريم احمد حامد ابراهيم محمد عبد السالم27987

222415.51512.5138986ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157كريم السيد ابراهيم حسن المكاوى27988

29.526.518.52317.514.511588ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157كريم محمد قطب سعيد محمد27989

22.52417.522.516.516.510376.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ماهر عقل منصور صابر عباده27990

7898.512.584564.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مجاهد خيرى فرحات محمد يوسف27991

8.51612.51311.51061.575ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محسن فرج السيد عبد العزيز27992

1216.51514121169.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد احمد ابراهيم حامد عبد العاطى27993

2622.518.526.517.516.511178ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد احمد احمد عنتر احمد يوسف27994

23.521.518.519.513169678.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد احمد عبد العظيم محمد على عبد الجواد27995

6.510.511.594.574262.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد احمد محمد احمد الطنطاوى27996

413.513.5149.511.554.545ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد الحفنى احمد محمد السيد عيسى27997

8161717.5910.567.545.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد السيد المغازى محمد المغازى27998

24.518.517.519.513.51293.547ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد السيد عطيه عبد العزيز البكراوى27999

35.52720291919.5130.558ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد الصباحى منصور السيد غازى28000

585.51212.511.54332.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد امير محمد ابراهيم احمد28001

29.51614.52316.517.599.534ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد امين عوض امين يوسف مجاهد28002

35271729.52019.5128.589ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد ايمن رمضان عبد النبى قطيشه28003

2211.51319.510.52076.567ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد حامد السيد احمد على ابو زيد28004

111614.520.51817.58055ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد حامد محمد محمود حامد28005
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352917.529.51917.513078ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد حربى محمد ابراهيم حسنين28006

18.5135.52117167577ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد حسن فهمى جبر حسن28007

1711716.581059.557.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد حلمى كمال السيد الشناوى28008

61110.515.5711.55044.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد رضا خلف غازى على الصباغ28009

1173.516.58.51146.543ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد رمضان ابراهيم محمد على28010

765198104554ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد رمضان المغربى رمضان28011

19.5861871058.572.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد رمضان توفيق غازى على28012

673116103351.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد رمضان عبد اللـه اسماعيل28013

98414.581143.544.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد سامح فتحى السيد عبد الجواد28014

3.55.54127.513.532.543.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد سعد محمد هندى28015

911.57.51910115766.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد شريف محمد عبد المطلب28016

2113.51021.511.51377.55.58.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد عادل صابر ثابت حامد28017

10.510.56187105263ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد عزت السيد طه محمد البربرى28018

14.54.56.521.5810.55553ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد عطيه السيد عبد العزيز السيد28019

28.516132214.511.59452.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد على محمد على بدر نصار28020

189.5719.510106466ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد عوض ابو السعود المغربى المكاوى28021

15219179107155.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد عوض صابر محمد جمعه28022

1396148.51050.553ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد فؤاد منصور رمضان حجازى28023

178.59.519.511.514665.53ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد مصباح يوسف جاد المالح28024

13.5191121.511.512.576.543ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد نجاح ابراهيم عبد الغنى حامد28025

15.5121217101366.553.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد نحمدو ابراهيم عبد السالم النجار28026

1258156.511.546.553ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد نصر صابر محمد خميس28027

3.5661051030.521.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمد واصف السيد محمد الشيخ على28028

000000000ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود احمد العدوى محمد28029

1820.57.515.591070.553.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود حسان جابر محمد المرسى28030

22.5219.5278.51388.545.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود رضا فرج المتولى  عوض الفالل28031

2118.51117715.574.544.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح ابراهيم28032

2518.5920.57.515.580.545ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود عوض توفيق عبد الرازق28033

3424142515.520112.563.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود فايز محمد محمود حامد28034

34.52514251320111.565ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود محمد زينهم ابو قصيبه28035

226.581291657.543.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود محمد فؤاد ابراهيم28036

22.5129.5151317.57233ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود محمد محمود محمد بحيرى28037

39.52813.526.516.519.512457ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157محمود وائل محمود النبوى محمود28038

362513.52615.51811658.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مدحت ايمن حسب النبى محمد عيسى28039

24.5206.520.5919.580.537ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مصطفى احمد على محمد على مجاهد28040

19103.515514.552.544.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مصطفى حمدى مصطفى حسن مصطفى28041

27.5137.524.5916.581.564.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منصور عبد الفتاح منصور عبد الفتاح28042

36.520.51627.515.51711648ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ميمى رزق صالح احمد بازيد28043

11.510514.58.51349.546ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نصر محمد جبر يونس المتولى28044

20.544.57.5613.542.534ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نور محمد احمد عبد المنجى محمد28045

27.511.589.591865.536ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هانى محمد السيد عبد السالم السيد28046

18157.5137.514.56144ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157واصف عطا محمد التهامى احمد حامد28047

13.500001313.500ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157وحيد حامد السيد حسن القصبى28048

16.56.57.512.58.515.551.544ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157وفيق سعد مجاهد محمد مجاهد28049

3727.515281516122.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157وليد اشرف عبد النبى محمد عبد النبى28050

31.5231727.51416.511345ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ياسر السيد فايق حامد حسان28051

27.517.512241017.5914.55ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ياسر عماد عبد المولى حجازى28052

342115.52615.519.51123.56.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157يحى ابراهيم احمد البدوى محمد28053
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383019.5302020137.568ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ارضاء واصف حامد ثابت حامد28054

13.558.514.5313.544.572ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسراء ابراهيم عبد السالم عبد اللـه عبده28055

2711.511.521.512.5198475ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسراء اشرف عبد الظاهر الحنفى الجمال28056

3719.517.52615.519.5115.576.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسراء ماهر منصور صابر عباده28057

11.513931127.542ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسماء السيد عبد القادر راغب28058

16.571116.510206144.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسماء ايمن محمد الرفاعى محمد28059

352417.53019.5171265.59.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسماء سعد عبد الحميد الششتاوى محمد28060

19.56.510178.51861.554ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسماء فتحى منصور اسماعيل رجب28061

23.58121881969.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اسماء مصباح صبرى محمد المغازى28062

3326.517.52917.518123.578.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157االء سعد عبد الحى ابو المندور متولى28063

3323.51625.517.520115.569ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157االء عبد العزيز على عبد العزيز برهام28064

3628183019.520131.57.510ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157الشيماء جالل عبد الحميد حسين عبد الحميد28065

30.510.51523.516.520966.57ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157امل ايمن احمد السيد الحسينى28066

39.529193019.52013768.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157امل رجب ابراهيم عبد المطلب جبر28067

34171626191911254ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157امل واصف السعيد عباده السعيد28068

26814.5231316.584.534ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157امنيه محمد السعيد محمد عبد العزيز28069

33.512.516.52917.52010969ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اميره ابراهيم فؤاد ابراهيم احمد28070

36.522.51827.51920123.56.59.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اميره المتولى رمضان على احمد طراد28071

21911.5199.5187047ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اميره عطا اللـه اسماعيل حسن28072

26141520.511.5208744ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اميره محمد ابراهيم حسن المكاوى28073

26.59.510.518.510.519.575.558.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157اميره محمد عبد الحميد محمود يونس28074

34262027.518.52012669ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمان ابو زيد محمد غازى متولى28075

33.521162919.52011969.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمان احمد ابو النجا احمد البسطويسى28076

262212.521.51419.59646.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمان حسن ابراهيم حسن ابراهيم28077

20.515.514.5169.517.57644.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمان رمضان حسن محمد عيسى28078

36.5291721.5201712444.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمان شريف محمد احمد جاد الحصرى28079

87.5616.510.51748.544ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمان صابر محمد صابر جاد عالم28080

33.5291627.518.520124.566.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايمان نجاح عبد القادر على عباده28081

28.5151213.510.519.579.565.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايناس اسامه محمود عبد الجليل عبد العال28082

21.578.5138195865ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايه اشرف فهمى صبحى غازى28083

36.528.5192819.518.5131.56.510ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايه عبد الحميد محمد عبد الحميد بدر28084

29231017.5121991.547ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايه محمد احمد محمد الشافعى28085

22.5158.516.5101772.574.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ايه محمود احمد ابراهيم عبد السالم28086

2211.51217.512.518.575.546ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157بسمله رفعت حسين امين حسين28087

29.521.5172618.518112.565ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157بسمله عبد الغفار نجاح عطا احمد28088

2114.58.517.5101871.564ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157بسمه عمر حسن عبد العاطى28089

33.526.51727.51920123.547ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157بسنت عصام حسن باشا28090

3220162114.520103.565ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157بسنت محمد غازى توفيق غازى28091

30.527.51424.51820114.556.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حنان عوض عبد المقصود عبد الغفور28092

373018.529.519.520134.5510ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157حنين رضا عبد الهادى محمد يوسف28093

36.528.518.524.5202012856ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خلود احمد السيد الدسوقى مصطفى28094

291413.51714.5208846.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خلود رجب الحسينى السيد الحسينى28095

35.512.5111814.51891.549.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خلود رضا محمد عبد الصمد عباده28096

28.517.512.523.516.52098.546ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157خلود صبرى فتحى جمعه الشحات28097

3425.51724.517.517118.547ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157دعاء ثروت السيد محمود ابراهيم عبد السالم28098

30.51415.52014.514.594.544.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157دنيا ذكى صابر ثابت حامد جمعه28099

2921.51622.5121710177ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157دينا تامر البدرى حسن متولى28100

3628193018.518131.588ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157دينا محمد سعد رزق محمد28101
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يا منصور سالم السيد سالم28102 1876.511.56164965ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ران

يا هانى احمد عبد المنجى محمد28103 29.512.513.515.56.51777.566ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ران

29.520.51827.514.517110610ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رحاب ابراهيم على عبد العزيز العيسوى28104

3224.518.527.51817120.579.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رحاب ابراهيم محمد ابراهيم عبد اللطيف28105

22.5171620.515179189.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رحاب السيد خضر السيد حسين28106

209.5101891966.566ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رحاب ايمن غازى بدير غازى عوض28107

3223.51725.51717.511589.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رحاب حسين حامد محمد البربرى28108

11.511.541.51219.553.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رشا عماد ابراهيم محمد الشافعى28109

17.56914.5614.55347ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رضا رجب حامد عبد العاطى28110

2613.516211615.592.578.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رنا الحسانين عبد الحى الحسانين السيد28111

34.53018.529.51819.5130.599ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157رنا سعد السيد محمود السيد فليفل28112

33281929.517.51712779ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157روان السيد محمد خليفه عزب28113

31.526.51827.51717120.579ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157روضه السيد محمد خليفه عزب28114

265.516.51913208079.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157روميساء مامون نجاح عبد المعطى غنيم28115

35.525.519.5302020130.5910ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ريم ابراهيم السيد محمود السيد28116

31.52318.527172011768.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ريم السيد محمد خليفه عزب28117

3016.517.525162010589ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ريم حسام طلعت السيد احمد عباده28118

33.52819.52819.520128.599.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ريهام رضا فاضل طه رمضان28119

20141217.57.513.57157.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ريهام صالح جمال الدين عبد السالم على28120

3629.519.527.519.5201329.510ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ساره عقل منصور صابر عباده28121

3527.5202718.519.512899ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ساره محمد ثابت الشربينى احمد28122

3126.515.52315.519.5111.579.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ساره نجاح حسن الشربينى الجمال28123

1637153.517.544.554ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سحر السيد جمعه سالم محمد28124

20.599.518.5819.565.575.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سعاد حازم ابراهيم غانم28125

27.52314.52415.519.5104.576.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سعاد رضا على احمد محمد عيسى28126

33.526.514.5271819.5119.568.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سلمى احمد سعد عبد القادر محمد28127

32.525.51426.51719.5115.568ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سلمى عبد العزيز حامد ابراهيم سالم28128

20.5101319.59187267ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سماح احمد قطب حسن الشناوى28129

1878.5165.5195565.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سماح حسين عبد الرحمن توفيق الشناوى28130

352618.526.518.517.5124.5610ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157سمر سالم المتولى رمضان حسن28131

30.52412.52014.515.5101.575ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شروق ابراهيم عبد العدل غازى البربرى28132

30.52212.5241817.510768.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شروق السيد زغلول السيد غازى28133

29.518.5122013.517.593.555ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شروق خالد طلبه محمد جاد28134

19151219.581973.575.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شروق فرحات عبد الهادى متولى سالم28135

25.52113.52312199578.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شريفه رضا ابراهيم احمد ابو العطا28136

27221525.515.519.510559ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد ابراهيم احمد احمد محمد عيسى28137

363014.524.515.520120.565.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد اكرم محمد عبد النبى برهام28138

34301423142011559.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد الباز عوض الباز جنديه28139

1916.511.5158.519.570.553.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد المتولى ابو السعود المتولى المتولى28140

22.516.512.51892078.565ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد حامد عبد المحسن صديق28141

24.515.51117.592077.565ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد رضا السيد عبد السالم السيد28142

32.52513.522.512.52010669.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد رمضان محمود غريب عبده28143

312114.522.51419.510357.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد عبد اللـه غازى محمد غازى28144

22.520.512.516.510.517.582.555ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد ماهر احمد عبد الصمد عباده28145

23.5191115.51216.58155ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد محمود العدلى ابراهيم عبد اللطيف28146

202212.516161786.554ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد نصر زينهم محمد احمد28147

34.51015.517.513.514.59169.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شهد ياسر عبد المولى حجازى عامر28148

90.54.591.51724.546.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شيرين عبد الهادى احمد ابراهيم محمد سالم28149
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28.57.58.51481966.558ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شيماء رزق رمضان ابراهيم الشيخ على28150

7.50.52.53.50.51114.533.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شيماء رزق مجاهد محمد مجاهد28151

31171314.510.517.58658.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شيماء عادل جمال المغازى طه28152

2389.5105.517.55656.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157شيماء عرفات ابراهيم احمد غانم28153

37.52417.52015.518.5114.5610ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157صباح اسماعيل عبد القوى اسماعيل28154

36.5301929.51819.5133610ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبير محمد السيد محمود السيد البربرى28155

33.522.51126.513.516.510768ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عبير مصطفى نصر الدسوقى ابو الديار28156

37.5261928.51819.5129610ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عزه محمود عبد الحى محمود المغربى28157

319.512.514.512.5188055.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157عزيزه ياسر نجاح عبد المعطى غنيم28158

32.5181615.51419.59658ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157غاده طلعت ابو المجد محمد البيلى28159

32191515.51419.595.559ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157فاطمه وفاء السعيد عبد الشافى السعيد28160

279.59.516.5131975.558ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مرفت سالمه محمد سالمه الشحات28161

229151310196958ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مروه المتولى عرفه القصبى المتولى28162

381612.51591690.568.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم ابراهيم احمد الحسانين جبر مجاهد28163

38302029.51919.5136.568.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم ابراهيم عبد النبى عبد السالم عبده28164

186.57.513418.54958ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم السيد محمد ابراهيم الفار28165

2927172517.519115.568ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم القصبى عرفه القصبى المتولى28166

20614147.518.561.567ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم رضا عبد الفتاح عبد اللـه عبده28167

311717.52116.519.510358ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم سالمه محمد سالمه الشحات28168

33.5171822.5131910468ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم عوض ابو السعود المغربى المكاوى28169

3322.515.52013.519104.548.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريم فرحات فتحى على السيد28170

28.513.51215.5161985.556ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مريمان ابراهيم عبد الرحيم السيد رجب28171

33.5281823.51718.512075.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منار جمال عبد الحميد السيد مجاهد28172

18.541316.510136255.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منار شوقى عبد العزيز ابراهيم28173

22171516.51213.582.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منه اللـه السعيد زينهم المغازى غنيم28174

158.512.518.58.513.56356ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منه اللـه جبريل عبد الحميد البسطويسى28175

23.56.51215.58.519.56676.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منه اللـه محمد عبد الشفيع شاكر الشناوى28176

24.51612.52414.519.591.577ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منه اللـه محمود المغازى على المغازى28177

29.518.514.523.51219.59886.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منه يوسف محمد يوسف البشالوى28178

30.522.516241419.510776.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157منى ابراهيم عبد الهادى احمد عبد الهادى28179

231513.51812.519.58277ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مى حسان جابر محمد المرسى28180

16.512.512.515.58.514.565.565.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مى حمى محمد احمد السيد غازى28181

29.51812.5171619.59376.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مـى طارق فتحى على عباده يوسف28182

23810149.51464.583.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مى محمد الشربيني امين المتولى28183

32.52719.52318.519.5120.587.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157مـى مصطفى محمود ابو قصيبه محمود28184

23.5151311.58.51671.566ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ندا حسن عوض حسن على28185

3322.515.522.51819.5111.577.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ندا رضا ناجى ناجى عبد العزيز28186

30171521.51216.595.547.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ندا رمضان عباده عبد الفتاح محمود28187

34281922.51717.5120.588.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نرمين بكر عبد النبى حسين عبد السالم28188

31.51719.52015.519.5103.577.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نسمه محبوب محمد السيد28189

239.517.520.510.519.58175.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نورا حلمى محمد ثابت حامد28190

1310.5912414.548.556ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نورا محمد السيد محمد السيد  مجاهد28191

3019.51721.513.517.5101.588ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نورا محمد سمير حسين28192

36.525.52029.519.516.5131710ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نورهان محمد فؤاد احمد عبد الهادى28193

2111.515.5191215.57965.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157نورهان نصر مصباح محمد يوسف28194

2523.517.519.512.5199888ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هاجر عبد اللـه محمد عبد هللا محمود البيلى28195

33.523.519.525.517.519119.558.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هاجر فرج ابو شعيشع محمد عنانى28196

04.52.560.5013.542.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هاله صدقى صبحى غازى على28197
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27.525.51223151610367ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هانم عبد اللـه ابراهيم عطيه فرج28198

2911.51619.514159066.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هبه عادل محمد محمد يوسف28199

10.59121981758.575ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هبه لظمى جميل عيد حسن28200

31191321.512.5169748.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هـدى ابو الخير عوض محمد سالمه28201

36.528.516.527.5181812777.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هدى عبد الجواد ابوبكر السعيد ابراهيم28202

000000000ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هدى عبد الغنى عبد العزيز احمد محمد الحداد28203

3826.51823.518.519124.589ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هدى عبده صابر على عبده28204

33.5191626.5161811148.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هدى محمود عبد المقصود الزكى محمد28205

26.515.511.525.511.518.590.557.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هدى يحيى ابو سعديه عنتر احمد28206

10.51.54.517.55113945.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هند احمد محمد التهامى28207

27.55.51120.51515.579.548.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157هند عبد العزيز واصف محمد غازى28208

20.58.57.5169.517.56276ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157وردشان فخرى عبد اللـه غازى عبد العزيز28209

21.581015616.560.545.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ورده حامد صبحى اسماعيل28210

152.510.518.561352.547ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ورده عبد اللـه محمد عبد الفتاح عبد هللا28211

3426.51625.517.519119.559.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157والء عوض زكريا السيد محمد28212

311611.521.512.51892.555.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157يـارا عـوض عيد محمد سالمه28213

141212165.514.559.545.5ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157يارا كرم عبد الهادى محمد لطيف28214

312411191515.510057ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ياسمين عبد الناصر حسن السيد البربرى28215

25813.517.510.51674.566ادارة نبروه  005الطيبة ع م  0157ياسمين محمد عيد احمد سليمان28216

2811.55.52312.514.580.557ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ابراهيم السيد ابراهيم حسن28217

282014.524.513.516.5100.577.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ابراهيم محمد ابراهيم محمد28218

21159.524912.578.573.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد السيد شوقى عبد العليم محمد28219

21.5117.5217.51568.555ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد شاكر جمعه على الجنانيى28220

26.51512.521.58.5148444ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد شوقى حسن غازى28221

2013.510.5216.514.571.545ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد على السيد على منسى28222

32.52216.520.514.516.510647.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد عماد محمد السيد28223

19159.521.55.514.570.545.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد محمد سعد مطاوع متولى28224

26.51614.521.59.514.58836.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد محمد عبد الغفار عبد اللطيف28225

27229.5247.515.59045.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احمد نصر الدين السعيد شعبان28226

23.51714247.515.58646ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ادهم ايهاب رمضان السيد28227

34.525.517.526.516.516.5120.567.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158اسالم القصبى محمد عبد الحميد28228

36.52717.526.517.51712567.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158االمير هانى عادل حسب النبى28229

33.522161791897.567ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158امير عبد الغفار ابراهيم الصاوى على28230

1613.5914.53.512.556.546ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158جمعه طه حموده طه28231

35.526.51727.517.51712458ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158جمعه محمد جمعه ابو المكارم28232

14410.521221.533ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158حسب عبد الناصر حسب النبى المتولى28233

36.523.51522.51018.5107.557ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158حسن محمد طه حمودة28234

362315.5231116108.547ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158حلمى عبد الغنى حلمى سيبويه28235

277.59.519217.56556ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158حمزة احمد حمزة ابراهيم28236

27.524.516.523.58.514.5100.555.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158خالد خطاب ثابت محمد28237

24.52917.52511.515.5107.546.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ربيع محمد توفيق نجاح28238

2120.515249.5149056ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158سامى اسماعيل نجيب صالح28239

3627.517.527.516.51412548ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عبد الرحمن ربيع نجاح توفيق28240

32.523.51825.516.51511648.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عبد اللـه على نجاح توفيق28241

2818.512.521.515.513.59655.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عبد اللـه محمد ابراهيم الرفاعى28242

32221528.51416111.547.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عبد اللـه محمد عبد هللا على28243

362916.52918.513.512948ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عبد اللـه محمد عبد الغفار على28244

31.5231628.516.515.5115.547ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عزام جمعه عبد الجيد زيدان28245
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012627.59054.555.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عمار محمد محمد عباده28246

3118.515.526.51118.5102.546ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158عمر عبد العزيز السيد على28247

35.520.516.528.5161711747ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158فارس محمد السعيد عوض28248

36.525.516.5291815125.548.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ماجد محمد عيد محمد28249

312417.526.5191611876.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد احمد عبد النبى محمد28250

171412.520813.571.56.55ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد تميم محمد ابراهيم28251

3728.516.529.52018131.588.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد حامد صالح الزكى28252

21911.519.59.51370.577ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد عبد اللـه ابراهيم الرفاعى28253

13.513913.57.51456.544.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد عبد الحليم عبد السميع عبد الحليم28254

28.522.515.5251015101.578ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد على لبيب عبد العزيز28255

21.5181322.513.51388.568ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد عماد الدين محمود احمد على28256

178.591810.5176356.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158محمد محمد البشير احمد28257

2218.511.52114168775ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158يسرى محمد يسرى عبد العزيز28258

2014.59.520.511.5177674.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158يوسف شعبان محمد السيد28259

28.51611.524.515.5199695ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158احالم محمد شاكر عبد الوهاب28260

3523.51623.517.519115.57.59.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158االء عبد اللـه رمضان عرفه28261

3320.51617.513.520100.559ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158االء محمد عبد الجيد زيدان28262

3629162116.520118.559ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158امل احمد السيد احمد28263

3427.515.52418.520119.58.59ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158امنيه محمد رفعت المعداوى28264

31.512.5142414.51996.58.57ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158اية محمد رزق السيد28265

32161127.51519101.586.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158بسمله ايمن سعد سيبويه28266

37.526.51727.51920127.579ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158حنين عبد العزيز حامد محمد28267

يا فايز ابو السعود محمد28268 32.52114.523.516.519.510878.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ران

يا محمد عبد الحميد عبد العزيز28269 36.524152518.519.51197.58ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ران

33.528.5152417.520118.57.57.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158رحاب عادل عبد الواحد عبد العاطى28270

36.52514.52618.520120.598.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158رغـد عبد القوى ابراهيم عبد القوى28271

332814.525.515201167.58.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158رنا خطرى محمود حسانين28272

35.527.516.5251720121.588ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158رنا رمضان حلمى السيد28273

3423162617.520116.557ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158روان ايمن رزق منصور28274

34.5281725.519.520124.568.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ساره اسماعيل حسب النبى ابو العز28275

3527.518262019126.569ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158سحر حسن طه حموده28276

35.52812.5221319.511167ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158سميرة محمد محمود جامع28277

38.529.517.52817.5201318.57.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158شروق جمال الدين عز الرجال محمد28278

252612.523.515201028.57ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158شهد ابراهيم جمعه على احمد28279

37.524.515.5251320115.56.58ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158شهد ابو العز على ابو العز28280

37.52817.52918201307.58.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158شهد حمدى محمد عبد الفتاح28281

3227.513.52716.520116.57.58ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158شهد عوض حمزه ابراهيم28282

302113.521.510.51896.56.56ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158شيماء محمود احمد محمود28283

3825.513.52915.520121.57.57.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158فاطمه رجب محمود على28284

32.517.51316.58.519.5888.57.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158فاطمه زينهم محمد صابر28285

32.5151113.58.52080.56.55ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158فاطمه على احمد عبد العاطى عبد الغنى28286

3723.515161218103.57.56ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158كوثر السعودى ابو السعود محمد28287

32.52414.5199.51899.57.56.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158منه اللـه عصام جمعه على احمد الجناينى28288

382917.529.518201327.57.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158منه زكريا يحيى زكريا28289

37.524.5142511.520112.56.58.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158مى عبد السالم المحمدى عبد السالم28290

2925.515211317.5103.58.56.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158ميرنا احمد محمد شلبى28291

382519.52918.52013088ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158نغم بدر عبد الحميد عبد العزيز28292

36271727171812497.5ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158نهله محمد السيد على28293
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38291625.51720125.58.58ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158نور الهدى محمد السعيد محمد28294

35261623172011788ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158نورهان محمد حسين محمد احمد28295

29.519142211.519.59657ادارة نبروه  005طبنوها ع م  0158هاجر اسماعيل زيدان ابراهيم28296

20221120.515.5208959.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ابراهيم عباده صبرى عباده بهرام28297

32.52215.52115.515.5106.56.58.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ابراهيم محمد محمد اسماعيل ابراهيم28298

35282027.519.52013059.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159احمد ايمن السيد الهاللى عاشور28299

32.524.51621.51620110.559.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159احمد على عبد الرحيم محمد الحاج على28300

33.525.517251618.511758.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159احمد محمود بدران محمد بدران28301

25.5161317.511.512.583.557ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ادهم باسم سالم عبد الدايم سالم28302

32.5222018.515.519108.5510ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159اسامه طارق عبد الفتاح السيد على28303

29.525.51821.516.518111510ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159اسامه عميد ابراهيم محمدابراهيم28304

000000000ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159اسالم سالمه رزق الشهاوى رضوان28305

28.525182416.5171124.59.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159السيد على فرج على ابو العنين28306

342817.5251619120.55.59.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159السيد فايز عطا اللـه عبد المعطى محمد حواس28307

27221726.51314105.559.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159السيد محمد امين السيد امين28308

3428192617.516124.54.59.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ايمن مروان السيد الهاللى عاشور28309

31.528182517.5171205.510ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159حامد يسرى حامد شاكر28310

2015.51622.514.512.588.52.59.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159رفعت كمال رفعت سيد احمد السيد28311

2823.51725.515.517109.559.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159طارق محمود صالح عبد العزيز قنديل28312

32.52917.52516.519120.559.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عبد الرحمن محمد محمد السيد ابراهيم28313

242314.52316.51610159ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عبد اللـه رفعت الشحات السيد سليمان28314

232314.52213.513.59668.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عبد اللـه عبد القادر عبد هللا عبد القادر28315

22.517.512.5211213.585.558.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عبد الرحمن فرج البدراوى محمد وهبه28316

32211821.514.516.510757.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عبد الرحمن محمد سعدالدين محمد احمد28317

32.524192412.516.51125.57.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159على محمد احمد النبوى محمد28318

3729.519.5281617.51304.58.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159على محمد جاب اللـه عبد المحسن28319

31.52018219.5171004.57ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159على محمد محمد صالح الدين بازيد28320

2522.516.516910.58957ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عماد جميل السعيد عبدربه28321

38.5291926.517.511.5130.588.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عمرو طالل عطيه احمد عبد النبى28322

37.52417.521.511.513.511267ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159فارس توكل محمد السيد ابراهيم28323

30.5171722.59.51096.568.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159فارس عيد منصور الحسانين منصور28324

28282020.511.51410858.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159فايز محمد فتحى حسن ابراهيم28325

35261923.513.515117510ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159كامل محمد فاروق محمد شتا28326

34.526.51925.51615.5121.54.59.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159كريم جادو سالم جادو سالم28327

38.530202717.5171337.59.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد ابراهيم عبد الحميد عبد المجيد28328

37.52919.524.517.51912869ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد اسماعيل محمد صالح على المصرى28329

232317.52369.592.54.58ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد الحسانين احمد الحسانين احمد28330

28.527.51822.59.512.51064.58.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد السيد فرج الشربينى محمد28331

39.5302029.519.519138.56.59ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد بليغ حمدى محمد ممدوح28332

39.53020282019137.579.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد حازم السيد محمد احمد28333

37302025.51911131.559ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد شوقى محمود البيومى البسيونى28334

37.5272026.517121285.58ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد عبد الناصر مهنى زيادة احمد28335

38.53020272017.5135.558.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد عطيه بازيد الشوادفى بازيد28336

9.519816.59.5662.53.54ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد عمر محمد ذكى سعد28337

3830192719.518133.57.510ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد محمود محمد احمد28338

2623.51222.51089467ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمد وجيه محمد صابر محمد28339

24.523.51322.5139.596.54.56ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159محمود انس بدران محمد بدران28340

30.529.517.52616.515.512068ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159اسماء كمال احمد عبد الرازق احمد28341
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3026.516.523.514.517.511167ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159امانى عطيه محمد السيد محمد28342

21.518.513228.51483.555ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159اماني نجيب عبد العظيم الدسوقي28343

2818.514229.5139254.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159اميره السيد القصبى القصبى28344

2710.51924.513.51394.54.55.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ايمان ابو الفتوح الشحات عبد العزيز28345

372919.5271916.5131.53.58ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ايمان احمد عبد الجليل البدراوى سعد28346

3229.518261515.5120.569.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ايمان صبرى حسن محمد عثمان28347

29.51214.5231313.59266ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ايه فاروق عبد الموجود محمد وهبه28348

3323.518251416113.55.57.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159بثينه محمد رمزى صالح غازى28349

32.528.51925.517.51712359ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159بسنت محمد محمد احمد احمد28350

3426.51824.515.520118.5610ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159تسنيم عاطف ابو المعاطى الشربينى28351

362918.5261817.5127.5510ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159حنان حمدى فتح اللـه اسماعيل على28352

20.511.514.521.5912.57767ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159حنين حامد الشحات عبد العزيز سته28353

34.525.51826.517.513.512278ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159حنين حسام محمد ابراهيم28354

372619.52617.519.512679.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159حنين محمد لبيب محمد جاد28355

32.519.51622.514.52010568ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159خلود السيد فرج بدر بدر28356

3520.51719.513.518.5105.569ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159دعاء سامح محمد عبد الهادى28357

352618.52113.519.511468.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159دينا هيثم عبد الحميد منصور28358

يا ايهاب السعيد محمد الدهنه28359 29.516.517.520.59.519.593.567ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ران

38.52816.5241819.512578.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159رنا زهدى محمد صابر محمد28360

35281721182011989ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ريهام رفعت عطيه السيد سيد احمد28361

26.522.514.520.512199677.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ساميه عزت محمد عبد الرزاق غانم28362

3025.515.522.515.519.510968.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159سلمى عبده جاب اللـه عبد المحسن محمد28363

22181521.5131889.578.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159سمر نصر علي الشحات عبد العزيز28364

291515.52311.5189478.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159سناء غازى صالح غازى على28365

383018.525.51919.5131710ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159شروق محمد عامر السيد محمد28366

27.515.58.522.511.51985.578ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159شهد عطيه احمد عطيه محمد ابو العنين28367

19.510.5822.5812.568.547.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159صباح رضا السيد محمد جاد28368

32.51612.521.512.5199588.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159عزه مصطفى شوقى مصطفى زوين28369

31.511.51418.510.519.58667.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159فاطمة الزهراء مجاهد احمد مجاهد عبد الحميد28370

32.5121515.510.51785.566ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159فاطمة ايمن اسماعيل منصور28371

33.512.514.518.516179567.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159فاطمه الزهراء محمد محمد عطيه محمد28372

27.518.5152015199667.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159كريمان عبد الرحيم محمد عبد الرحيم االمام28373

291313201017.58557ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159مروه محمد عبد العزيز عباس الطنطاوى28374

26.51012.52211208277.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159مريم رأفت السيد عبد الكريم السيد28375

37.52918231920126.568.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159مريم محمد عيد عبد الكريم المغازى28376

3321.514221119101.566.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159منار انور عبد العزي محمد ابراهيم28377

3123.5122312.51810267ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159منه اللـه عالء عادل حسن ابراهيم28378

37.52919.529.51920134.5810ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159منه اللـه محمد رجب محمد شلبى28379

3426.516.528.51820123.5710ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159منه اللـه محمد صالح احمد28380

34.52215.521.515.52010978.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159منه اللـه مسعد مصطفى سليمان احمد28381

3320.513.5211217.510058ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159منه مراد يوسف عباده28382

3322.514.519.512.517.510288ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159منى السعيد عمر السعيد على28383

3420.5152412.517.510688.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159مى عبد الغنى الهاللى عبد الرحمن28384

342116.526.512.518110.558ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159مى وحيد على سعد28385

3327.517.52816.517.5122.5610ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ميار طارق محمد البدراوى28386

332817.528.51819125710ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159نجوى السيد فتحى حسن ابراهيم28387

3525182518.518121.586.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ندى طه احمد عبد الباسط28388

37301928.52017134.578ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ندى طه فتح اللـه اسماعيل على28389
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282713.52516.518.511059ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ندى عبد السالم فاروق عبد السالم حواس28390

38.5271826.518.516128.569ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159نورا سعد وحيد سعد ابو السعدان28391

716.5102310.5166766ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159نورا فايق عبد اللـه ابو السعود على28392

12.51510.52010.51768.568ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159نورهان عبد السالم صبرى شكرى حامد28393

34271224.514.51711278.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159نيرمين نبيه عبد العزيز عبد الجواد28394

30251222.51317.5102.567.5ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159هاجر على شوكت على زياده28395

32.52210191217.595.547ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159يارا فتحى عبد الحكيم شعيب محمد28396

33167.517.511.515.585.557ادارة نبروه  005كفر بهوت ت أ  0159ياسمين محمد حسن محمد السيد28397

352918.53018.519.513157.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ابرار رائد فتح اللـه محمد محمد28398

32291525.51619.5117.568ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ابرار مصباح محمد محمود السيد28399

3328162517.518119.576.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اروى غازى عبد العزيز الشربينى28400

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ازهار وليد توفيق انور طه28401

36.53019.529.519.519.513554.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء السيد ابراهيم محمد المرسي28402

22.53016.527.515.51411254.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء الشربيني محمد الشربيني28403

30.527.519261812.512157ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء عيد محمد احمدعرفه28404

25231626.5913.599.555ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء محمد احمد ابراهيم الدماصي28405

1727.518.526.5811.597.555.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء محمد عمر محمد طه28406

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء محمد محمد الشربيني حسنين28407

29.530182817.51512356.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء محمد محمود احمد عبد الحافظ28408

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسراء موسى محمد موسى محمد28409

31.529202815.514.512458ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء ابو بكر عبد الجواد الشافعي28410

23.52819261012106.558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء احمد فوزي بدر28411

28.52719.528.51812.5121.558.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء ايمن على على الشربينى28412

33.53020291317125.558.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء خالد محمد عز الرجال28413

91970.58.526.54.51.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء زكريا محمد على البيلي28414

1215.515.515.54.516.56353ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء عبد اللـه فايز احمدبدر28415

8.56982.5153442ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء عبوده السيد ابراهيم مصطفى28416

353019301815.513257.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء عماد عبد الرحمن يوسف28417

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء فتحي محمد غازي28418

32.52718.527.516.51512255ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء محمد حسين حسن الترزى28419

17.52314268.514.58953.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء محمد عبد العظيم محمد ابراهيم28420

252217.52717.51810954.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اسماء محمد علي صابر علي28421

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اشواق صبحي صالح ابراهيم28422

39.530193019.516.513869ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160االء احمد عوض شفيق28423

37.53018.53019.516.5135.556ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160االء عمر محمد الحبشي28424

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160االء محمد محمد الشربيني حسنين28425

38.5301929.52019.513758ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160الهام محسن محمد درويش28426

37301929.517.517.513357ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اماني عبد العزيز محمد عبد العزيز28427

34.52817.526.514.51512168.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160امل عادل الجناينى شعبان يوسف28428

27231727.51217.5106.558.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160امل محمد حامد محمد28429

36301828.51819130.556ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160امنيه ابراهيم احمد عبد الهادي28430

9127.512.53.51144.554ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اميره ابراهيم عبد البديع عباده احمد28431

32.51815.527.51715.5110.565ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اميره حسن على حسين محمد28432

16.520.516.5276.5158754.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اميره حسين السيد عبد الجليل28433

24.52816.528.510.517.510856ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اميره مبروك فتحي محمد حسن28434

25.52715.5251210.510553.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اميره محسن على السيد احمد28435

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اميره مصباح عبد العزيز احمد على28436

352916.525.5161812257.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اميمه ايمن عبد الرحمن محمد فوده28437
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352716.5281618122.557ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160امينه ابو السعود عبد العاطي حسين28438

2523.514285.5169655ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160انجي على الصاوي على الصاوي28439

222514.528.51016.510064.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160انجي فؤاد السيد صابر28440

3426.518.5271718.512354ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160انجي محمد المغازي عبد الجيد28441

11.518.511.520.58.515.570.543.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160انجي محمد صبري عوض اللـه محمد28442

302718.526.519181215.58ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايات عبد العزيز فاروق احمد28443

19.5291628.51919.511269ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160اية سعد محمد محمد الدسوقي28444

2826.518.53019.519.5122.56.57.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايالف محمد السيد محمد ابراهيم28445

222518.522101997.569ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايمان احمد محمد عبد العزيز28446

13.59.512135.517.553.554ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايمان ايمن جاد اللـه ابراهيم28447

26.52817.522.51416108.56.56ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايمان حمدي سامي احمد المغازي28448

191818261416955.56.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايمان عبد الجيد الحبشى على الحبشى28449

14.52618.5261418.59978.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايمان محسن الشربيني ابراهيم خليل28450

2321.51225.51118.59357.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايمان محمد حسن محمد28451

242618251719.511067.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه ابراهيم سند ابراهيم28452

14.52417.527.5101693.559ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه السيد فتحي السيد ابراهيم28453

1116.56.514.531351.532.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه اللـه محمد ابو زيد علي28454

17.5281724.51416.510167ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه حمدى ابو المندور عبد الباري28455

2222162514179957.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه رضا عبد الوهاب محمد الصاوي28456

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه زينهم يوسف محمد خضر28457

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه عبادة ابراهيم عبادة ابراهيم28458

2190.510.55.515.537.557ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه محمد محمد السيد عبد العزيز28459

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ايه مرتضي محمود سالمه سالمه28460

393017.5302019.5136.568.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160بسمله المتولي المتولي ابراهيم28461

815.568.51143942.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160بسمه رضا صالح ابراهيم28462

34.52818301919.5129.55.59.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160بسمه ياسر عبد القادر حامد28463

332617.5281414118.587.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160بسنت حمدينو طلبه بدير28464

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160بوسي عبد الحى فايق محمد الرفاعي28465

182316.523.59189062ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160تسنيم محمد احمد محمدمحمود28466

28.5241725.5151711056.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160تغريد محمد طه السيد28467

343017.528.5191612968.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160تمور حسام ابراهيم محمد ابراهيم28468

39301930201813868.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160جانا عادل احمد عبد المعطي28469

38.53018.53019.518136.558.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حبيبه عبد الهادى محمد عبد العزيز محمداحمد28470

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حبيبه محمد محمد موسى محمد28471

33.53018.524.516.51812369ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حمده ابراهيم حسن السيد28472

363018.5292017.5133.588.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حنين ابراهيم محمد محمد المعداوي28473

33261825181912079ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حنين احمد نبيل السعيد حامد28474

37.53019.53019.519136.568.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حنين اشرف محمد احمد28475

31.53019271817.5125.568.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حنين السيد محمد رمضان28476

20201520.51112.586.546ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حنين عماد اسالم على الصاوي28477

362818.528.515.514126.546ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حنين كسبان فؤاد محمد عبد العزيز28478

33.52918291915.5128.568ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160حنين محمد حمدى محمد عبد العزيز28479

1.503.5130.5718.530.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160خلود حامد محمد محمد حامد28480

32.53018282017128.55.59ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160خلود عبد الرحمن رجب عبد الرحمن28481

11.519616.53105626ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160دعاء احمد محمد محمد عبد البارى28482

30.52318271717.5115.578ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160دعاء احمد مصطفي عبد النبي28483

32.527.517.5251518.5117.569ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160دينا حسن حسين امين28484

363018.5291913132.53.58.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160دينا حمدي الكسبان المرسي28485
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34.53016.530141612558.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160دينا محمد عبادة محمد28486

ا وليد عبد الهادي محمد خضر28487 29.526172913.51511558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ران

8147.58.50.510.538.54.56ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رانده احمد ابو الغيط عباس28488

يا رمضان محمود خليل28489 000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ران

يا ناصر السعودى الشحات28490 29.52917.526131811558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ران

ه عاطف محمد السيد حسن28491 1915.514.5216147654.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160راوي

16.51514.523.591678.564.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رحاب على احمد ابراهيم المتولى28492

24.522.517211411.59958ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رحمه اللـه على احمد صالح28493

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رحمه محمد علي مصطفى28494

19.54.5111911.511.565.585.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رغدة ابراهيم عبد العزيز محمد زهقنا28495

ي السيد احمد بدير28496 342818.529.51819.512869ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رقيه الوردان

5.56470.57234.54ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رقيه جميل احمد محمد احمد28497

3730193019.519.5135.54.59ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رميساء محمد السيد محمد السيد سعد28498

262014.524111995.568.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160رنين ابراهيم محمد عباس اسماعيل28499

36281829.51919.5130.569ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160روان الشربيني احمد عبد الجليل28500

32241728.516.52011855.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160روان صبري علي محمد علي28501

7.568.510.54.513.53752.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160روضه احمد عبد الشافى محمود28502

363020302017.513668.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160روضه حمدى طه محمد28503

27.5211828.516.519.5111.548ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160روضه سامح السيد عامرالمتولي28504

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160روميساء عنتر حامد جاد عبد الرحمن28505

30.5301828.51919.512649.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160روميساء محمود احمد محمد اسماعيل28506

312818.525.514.518.5117.546.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ريحانه الحاج عبد الحميد احمد اسماعيل28507

29231822.514.516.510743.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ريم احمد عبد الهادي احمد الدسوقي28508

32.53018.5291719.512746ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ريم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح28509

17.513.514189.513.572.541.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ريم محمود احمد احمد علي28510

31.528.518.528.515.518.5122.545ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ريهام المرسي ابراهيم محمد المرسي28511

181417.51798.575.542ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ريهام محمد يوسف السيد منصور28512

7.574113.510.53342ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160زهراء احمد الحسانين عبد الحميد28513

372919.5302017135.548.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160زينب السيد محمد السيد محمد28514

21.514.59159166941.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160زينب عباس صبري عباس28515

24.51017.52215.515.589.551.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160زينب محمد محمد عبد العزيز28516

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160زينب محمد محمود على ابراهيم28517

27.521192815.516.511143.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ساره احمد السيد موسي السيد28518

35.52919301920132.5410ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ساره احمد نبيه احمد علي28519

333018.5281919.5128.548.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ساره طارق معوض صادق28520

37302030202013749ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ساميه ابراهيم عبد العزيز ابراهيم الشافعي28521

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ساميه محمود احمد على جاد28522

28.526.518.529.51718.512045.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سحر احمد محمد ابراهيم محمدالديب28523

3126.5192918.519.512456.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سحر محمد محمود ابراهيم ناصف28524

22.51515.52412.51589.542.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سعاد مدحت سامي السعيد28525

30171423.514.5149944.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سمر ماهر فريد محمد حسن28526

2821.518.523.51617107.548ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سميه عصام عبد الحميد احمد الجوهري28527

28191816.510.519.59245ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سهام احمد السيد عبد الهادي28528

1813.513127.5196454.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سهام عبد العزيز احمد علي28529

38.53018.530201913758ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سهر ايمن السيد المغازى احمد28530

36.53018.52519.520129.548.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سهيله وليد عبد الرحمن محمد فوده28531

2521.51721.58189348ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160سوسو محمود الدسوقي محمد28532

5.50180.58.51531ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شاهنده توفيق الدسوقي عبد العزيز28533
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24.523.517.524.59.51899.557.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شذا عبد اللـه احمد يوسف احمد28534

29.526192712.519.511468.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شروق احمد سعد احمد احمد28535

261818.523.51118.59748.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شروق احمد فاروق احمد28536

6610.515714.544.546.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شروق محمد محمد حسن28537

373019.5302019.5136.559ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شروق هاني شاكر مطاوع28538

32.524.518.5251618116.558.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شرين محمد حسن السيد28539

352618.5291817.5126.548.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شفاء ابو الفتوح محمد ابو الفتوح28540

3029.518.528171812347.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شفاء اشرف زكريا عبد المطلب محمود28541

34.528.518.52817.519.512752.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شهد احمد السعيد ابراهيم محمد28542

373019.5302019.5136.549ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شهد رضا حسين عبد العاطي28543

35.52918.527182012849ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شهد محمود سعد محمودحامد28544

34.52918.529.52020131.549ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شهد ياسر سامي عبد الحافظ28545

13171213.581463.556.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شوقه محمد السيد زاهر28546

2028.517.521.57.5169557ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شيماء السعيد عبد السالم خضر28547

36.5292029.5201913559ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شيماء خالد رمضان عطيه28548

36.527.51929.517.51613047ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160شيماء عنتر محمد السيد28549

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160صباح سمير صبري السيد عبد اللـه28550

29.528172612.51711366.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160صباح محمد محمد محمود ابراهيم28551

14.52013162.516.5665.53ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160عزه اكرامي عباده محمد عباده28552

1915.514.5194.51672.563.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160عزه حمدى محمد عبد الفتاح على28553

2321.514.52410139364.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160عزه عبد الحكيم محمد على28554

362918.528.517.519129.567ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160عال عباده عبد العزيز ابراهيم على28555

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160غادة احمد محمد ابراهيم28556

37.53020301818135.567.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160غدير يحي اسماعيل مجاهد اسماعيل28557

20.52111.5153.51871.562ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاتن اشرف احمد عبد العزيز حسانين28558

3128182612.518115.558.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمة احمد عبد المنعم محمد الرفاعي28559

1498.513413.548.565.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمة محمد احمد ابو الفتوح28560

19.52117.526.51117.595.555ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمة محمد طلبة محمود الشناوى28561

3230182917181267.58.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمه احمد كامل السعيدبيومى28562

33.52718.530191812868.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمه الزهراء محمد صبرى ثابت سعيد28563

34.529.51829.517.51912967ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمه الزهراء محمود محمد ابراهيم28564

25.52917231517.5109.554.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمه عبد الحكيم محمد السيد محمد العطار28565

34.52918.53015.517.5127.566.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمه عبد اللـه احمد عبد هللا محمود28566

3427.518291618124.565.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمه محمد عبد اللـه السيد28567

252617288.518104.566.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فاطمه محمد عيسوي عبد المعطي28568

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فايزه احمد السيد محمود السيد28569

29.53018.5301617.512457.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160فرح محمد احمد الدسوقى28570

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160لميس ابراهيم عبد العاطى ابراهيم28571

35.53016.529.516.51912857.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ليالى هانى احمد على احمد28572

1517.51326101481.555.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ليلى احمد عبد الخالق السيد الشناوي28573

33.52917.529171912658ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ليلى حمدينو حسن محمد ابراهيم28574

31301829171512558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مارين محمد محمد حسين28575

36.530192819.51713359.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مرام حاتم راجح ابراهيم محمد28576

282717.529.516.513118.557.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مروه محمد محمد محمد جاد28577

1710.51626.51111.5814.54.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مروه نصر احمد فهمي علي28578

15.5113284.59624.53.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم احمد احمد محمد علي28579

332917.5291814126.547ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم احمد علي احمد محمد28580

34.53020302019.5134.559.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم تامر محمود احمد محمد28581
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1212.58.5239.5565.54.54.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم عبد العزيز نصر عبد العزيز28582

23251829.517.5131135.55ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم فواز محمود محمود النادي28583

34.530183019.517.513269.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم محمد بالل عبد الغني عبد اللطيف28584

30.529.518.528.5181412557.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم محمد حسن عبد الحى عبد العزيز28585

1320.510.522.599.575.55.56ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم محمود احمد علي احمد28586

38.53019.530201813859ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم محمود عبد الحميد حسن28587

27.51514.52611.51494.54.57ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم هانى ابراهيم عبد المنعم28588

322617.528.5161612057.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مريم هشام عبد الحميد احمد28589

19.52715.5209.51391.558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ملك فرج توفيق عبد الحميد28590

302213.529.51613.51115.58ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منار حسن عبد الحميد حسن28591

232614191014.59256.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منال عاطف محمد السيد حسن28592

27.53019291517.5120.568ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منة اللـه على منير عبد الفتاح28593

15198.522.57.51172.557ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منة عبد العزيز ابراهيم على جاد28594

33301929161612758ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منة مجدي محمود ياسين28595

333018281817.512768ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منه السيد احمد بدر الحنوني28596

31301828.51816.5125.55.59.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منه اللـه ابراهيم عبد الحافظ عبد الحافظ28597

363019302014.51355.59ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منه اللـه على محمد السيد28598

37.52819.527.52020132.55.58ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منه اللـه محمد سعيد محمد على عبده28599

353020291917.513348.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منه اللـه محمود احمد السيداحمد28600

3628.520271920130.548.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منه بدير السيد علي احمد28601

5.5909.59.51033.546.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منه محمد ابراهيم عباده بدر28602

9.5251118.56.515.570.565ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منى ايمن الزكير محمد السيد28603

36.5302029.51918.513558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مني علي ابراهيم السيد البيلي28604

34302028.51819.5130.568.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منى محمود علي عباده28605

37302028.518.52013468ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منى هانى عبد الفضيل ابراهيم السيد28606

3228.51927.51919.512658.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160منى وائل حسن الشربيني االفندي28607

2329.51723.5131710668ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مها سرور ابراهيم السيد28608

38302028.52018.5136.558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مي سمير عباده محمد عبد الونيس28609

34.52519.527171512357.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مي عبد الخالق كمال عبد الخالق28610

1615.510236.5177142.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160مى على الحبشى على الحبشى28611

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ميادة ابراهيم توفيق عبد الحليم28612

37.529.519.528.518.520133.558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ميرنا ايمن احمد غازي احمد28613

34.527.520282018.513057ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ميرنا ياسر احمد حسين28614

33.52819.528.518.51712857ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ناديه محمد عبد العزيز طه عبد العزيز28615

34301929191713168.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ناريمان حاتم محمد الزكى28616

33.526.5192511.516.5115.568ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نانسي احمد عبد العزيز محمود28617

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نانسي قاسم صبري قاسم على28618

3326192214.516114.557ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ناهد السيد محمود حلمي محمود28619

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نجالء فكري شحته عبد العزيز28620

322919.525.515.515.5121.568.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ندا رمضان ابراهيم احمد سالمه28621

20.518.511.524.511158662.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ندا سامي السعيد موسى28622

2426.519241314106.555ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ندا عبد العال موسى محمد28623

37.53019.529191713557ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نداء عبد المطلب محمود ابراهيم الزقم28624

343019.52814.51712657ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ندى عادل حامد على حامد28625

57.57.59.531032.533ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ندى ماهر سمير صالح عبد اللطيف28626

28.526.518.527.5141811548ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ندى نصر الهاللي نصر الهاللي محمد28627

2717.518.525151710345.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نرمين احمد جاسر احمد صالح28628

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نرمين احمد عمرو احمد محمد28629
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33.5301824.516.519.5122.558ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نرمين عبد العزيز احمد عبد العزيز28630

18.581018.51015.56553ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نرمين عماد احمد علي28631

39302030202013956.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نرمين محمد فاروق عبد الغني28632

11.539.510.53.512.53853ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نرمين محمود محمد ابراهيم28633

37.529.519.5301919.5135.567ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نريمان السيد محمد ابوزيد28634

2042111.5942.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نريمان عوض محمد عبد الفتاح28635

362314.526.510.517.5110.557ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نسرين محمود مصطفى محمد امام28636

32.52618.529.512.519.511967ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نسمه رضا محمد مجاهد ابراهيم28637

38.528.520302018.513767ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نسمه عبد المعبود فايز احمد بدر28638

201212.520.511.518.576.564.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نسمه عبد المنعم معوض الشربينى28639

11.511.513.52191966.564.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نسمه عماد حمدي المغازي حافظ28640

2614.513.524.58.5188756.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نوال ابراهيم السيد محمد حسن28641

249.51321.5818.57657ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نوال كمال عبد العزيز احمد عبد العزيز28642

3827.519.5302019.513577ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نور الهدى احمد محمد حامد االمام28643

37.52919.53017.520133.568ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نور الهدى ياسر عبد الجليل سالمه سالمه28644

34.524.517.528.515.520120.568ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نور محمود عبد العزيز محمد ابراهيم28645

34.529.517.529.518.520129.556.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورا احمد ابراهيم احمد28646

342519.5291720124.556.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورا السيد جميل عبد الغني28647

28.528.51829.51819.5122.566.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورا انور السعيد انور شاهين28648

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورا ذكريا محمد احمد احمد28649

2814.515.522.51319.593.567.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورا سرور عبد العزيز ابو زيد28650

1459.518.55.515.552.577.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نوران احمد زينهم حامدعبد الفتاح28651

33.53018.529.52018131.587ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نوران بدر محمد بدر يوسف28652

2024182112199585ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نوران عبد اللطيف حامد عبد اللطيف28653

18.527.5182314.517.5101.57.56.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورهان احمد عبد العزيز عبد اللـه28654

35.52919.529202013386.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورهان رضا عبد العزيز الشربيني28655

22.522.516.52716.51910585.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورهان عبد العزيز محمد عبد العال28656

15.517.51521.51717.586.575ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورهان عطيه محمد جوده28657

88.513177.514.55472.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورهان فتحي السيد خليل28658

2211192417.51893.55.56ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورهان مبروك مجاهد بدير28659

36.52920302019.5135.577.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نورهان محمد عبد الغفار محمد الحسيني28660

29221826.51918.5114.588ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160نيفين محمد ابراهيم عبد العليم السيد28661

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر احمد محمد عباده28662

2522.5182515.51910674.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر اسامه محمد فريد28663

3227.5182819.51812584.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر العشرى كامل العشرى محمد28664

31.52918292020127.585.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر خالد احمد على سليمان28665

21131618.5618.574.585ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر طارق محمد سيف الدين28666

32.522.517.52919.519.512186.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر عادل احمد محمد عوض28667

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر على اسماعيل حسين محمد28668

30.52718.527.515.51911966ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاجر ماهر سعد محمد28669

32.52918.5271919.512666.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاديه ابراهيم محمود ابراهيم28670

35.529.518.527.519.520130.586.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاله اسامه محمد منير السيد28671

25.56.518.52818.519.59786ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هاله محمد محمد عبد الحميد28672

353017.527.5192012987ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هدير علي علي صابر علي28673

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هدير يوسف محمد احمد28674

36.527.518.528.5202013196ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هنا احمد عوض شفيق احمد28675

38302030202013888.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هند محمود حلمي الشربيني28676

222415.523.511209688ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هند ناجح ابراهيم يوسف28677
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252317261216.51037.57ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160هويدا عبد اللـه النجاشى عبد هللا28678

26.527.517.52615.52011378ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160وداد السيد احمد السيد عبد الحميد28679

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160وصال السيد احمد السيد28680

2320.51727.515.516103.579ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160وفاء محمد اسماعيل المغازى28681

30.52216.521171910787.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160والء محمد ذكاء احمد28682

3021151811209568.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160والء محمد عادل محمد عوض28683

3323.519.525162011786.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ياسمين احمد عاطف السيد علي28684

000000000ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ياسمين احمد محمد عبد النبي محمد28685

232416.520.513.51897.585.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ياسمين السيد انيس عبد العزيز28686

20.521.515.517111885.57.54ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ياسمين عابد حمدينو طه محمود28687

322318.5261520114.586ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ياسمين محمد عبد العزيز محمد28688

30.526.5182715.518117.589ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160ياسمين محمد عبد المنعم محمد موسى28689

31231723.51619110.588.5ادارة نبروه  005مجمع بهوت ع بنات  0160يمنى والي محمد وجدي محمد السيد28690

1223.5916.55.51466.555.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161احمد حمدي محمد عبد الرؤف28691

1724716.521566.556ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161السيد رمضان محمود عطيه هالل28692

32.52817.52917201247.58.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161سالم عبد المجيد سالم سالم ابراهيم28693

26.52017.52716.519.5107.57.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161سامح محمد سامح محمد محمد28694

769.51267.540.565.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161صالح عبد اللطيف عمر عبد اللطيف احمد28695

24.517.515.525131695.57.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161عبد الرحمن السعيد محمد محمد28696

1715.515.524.511.5118457.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161عبد الغني محمد السيد محمد28697

21913.520.57.51371.565.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161محمد الحسانين صالح الصفطاوي28698

16.54.510.5236.5146168.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161محمد خالد محمد محمد فايد28699

55016.5011.526.53.53.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161محمد عبد الهادي احمد نصر احمد28700

25.591427131588.577.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161محمد عمر عمر محمد فايد28701

889205.511.550.575ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161محمد محروس جمعه عباده محمد28702

20.516.513.52210.5168368.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161نادر صابر عبد القادر يوسف28703

363018301716.51316.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161اسراء السيد رمضان السعيد رمضان28704

151114.519.5914.5696.56.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161اسماء علي عبد الرحمن محمد العشري28705

6.53.512.524.510.512.557.55.55.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161ايمان السيد رمضان عبد الرازق28706

2920.516281416.5107.55.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161بسنت هشام علي عبد الرازق علي28707

16.51716281417.591.55.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161حنان حسن بركات حسن خليل28708

143.59.5166.510.549.56.54ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161دينا ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم28709

352617291716.51245.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161روان عبد المنعم طلبة عبد المنعم السيد28710

322517.5291519118.55.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161شهد جمعة محمود عبد النبي28711

19.5171627.513.512.593.55.58ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161شهد عبد الرازق الطنطاوي محمد العشري28712

1611.5162212.514.5785.57.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161منه محسن راغب السيد حسين28713

28.52117.5291615.51125.58.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161منه وليد فاروق محمد البكراوى28714

125.591531244.56.54ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161مياده محمد عبد العزيز محمد االخرس28715

25.517.515.5241315.595.568ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161نوران عبد الرازق على عبد الرازق على28716

37.5301828.518.517.5132.569ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161نورهان محمد احمد طه احمد28717

302515.524.513.514.5108.55.58.5ادارة نبروه  005الشهيد محمد ياسر البكراوى ت أ  0161نيرمين محمد طلعت فودة محمد28718

5681342332.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162ابو زيد محمد ابو زيد محمود28719

14.571520.58.51565.546ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162احمد خليفه حسن على28720

207.5172213.514805.57ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162القطب حسن القطب احمد القطب28721

14.58.512.519.58.51363.54.57.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162امين حاتم صالح عبوده ابو العز28722

26711.52.59.5293.52.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162حازم بكر البسيونى محمد اسماعيل28723

2522.514.52314.51699.557.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162ربيع حسن محمد حسن سليمان28724

33.530163019.51612958ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162سيف الدين عبد الباسط المتولى عبد الرحمن سمك28725
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598.5136.59.54237ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162صبرى طاهر عبد اللطيف احمد جبر28726

18.52114.5208.513.582.557.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162طارق حمادة فاروق حلمى عالم28727

14.51311165.510.5606.57.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162عبد اللـه السيد احمد محمد السويفى28728

55.511136840.548ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162عبد الرحمن محمد محمد اسماعيل28729

3.556.512610335.53.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162عصام حمدين سمير محمد خليل28730

108.511177.512.5545.57ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162عماد عبد الخالق محمد ابراهيم محمد28731

7.569.521.58.511.5535.53.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162محمد  الصباحي  محمد  عوض البرلسي28732

108714.589.547.55.53.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162محمد احمد عبد اللـه كامل احمد28733

5.5510.514.571042.56.56.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162محمد ذكريا شوقى عبد العزيز الصاوى28734

9.55.5615.55.59426.55.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162محمد فؤاد محمد المهدى28735

18.56.512.519.58.511.565.547ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162مصطفى احمد السيد عبد الهادى الكور28736

2916.51617.51415935.57.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162السيده ثروت محمود محمد سالم28737

26.516161915.512935.57.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162اميره محمد مهدى غيث28738

24.513.513136.510.570.546ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162زينب يوسف صابر السيد عبد ربه28739

22910211113.5735.56ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162سعدية البيومي خاطر البيومي28740

352919281817.51297.59ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162سماح عبد المقصود احمد سليمان28741

353017281916.51296.58.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162سناء عبد الباسط المتولى عبد الرحمن سمك28742

3223152714.517.5111.578ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162شذى طارق محمد ابراهيم محمد خورشد28743

342117.5261615.5114.56.58ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162فاطمة السيد محمد عبد الحميد28744

1815111810.513.572.56.54ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162مروة عبد المجيد فاروق عبد المجيد28745

3428162516171197.58.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162مريم فرحات عبد السالم احمد28746

31.5291727.5162012178ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162منة اللـه رمضان عبد السالم احمد28747

26.5151221.5816836.54.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162نادية ابراهيم عبد الحكيم السيد على28748

33.519.516241515.510867.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162ندى محمد علي عبد العال28749

27.51815.5151216.5883.57.5ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162هاجر سالم محمود محمد سالم28750

35.51918.5241818.511549ادارة نبروه  005حماد ت أ  0162ياسمين حسن جابر السيد القطب28751

3428182714.516.5121.53.58.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم احمد محمد عبد الجليل28752

32.5281826.512.518117.569ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم احمد محمود ابراهيم الصاوى28753

3528193019.518131.568.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم السيد ابراهيم مجاهد28754

11.520.514.520516.571.563ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم حمدينو محمد بدر السيد28755

1124.511222.510.57163.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم رمضان ابراهيم السيد28756

31.52819.528.517.517.512568ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم عادل ابراهيم محمود28757

10.52715257.519.58566.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم عبد المجيد توفيق ابراهيم28758

27.52816.52914.519.5115.55.57.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم عبد الهادى عبد المنعم محمد مجاهد28759

232718.528719103.557.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم محمد رزق عبد الهادى28760

19271528218915.58ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم محمد رشدي عبد العزيز28761

11.5221721.5813.5805.57.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم محمد عبد الحميد الجوهرى28762

3327.517.527.51418.5119.567ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ابراهيم وائل ابراهيم عبد العليم28763

6.527917213.561.564ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد ابراهيم ابراهيم الدميرى28764

9238.521.5313.5653.54ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد اشرف احمد عبد العزيز28765

27301828.5619.5109.54.58.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد السعيد احمد ذكى28766

713.589.5416425.55ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد السيد عبد العزيز ذكى28767

32291626.59.517.511368ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد المتولى ابو العنين المتولى28768

5197210.51552.53.58ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد بكر عبد العزيز بكر بكر28769

152112.518.547.5714.57ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد جميل السيد محمد المغازى28770

11.52115.514.537.565.55.55.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد خالد محمد احمدعبد اللطيف28771

11.52010.517212.56154.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد خليل احمد عبده حسانين28772

323019.527.518.516127.568.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد رزق عبد العزيز مغازي رزق28773
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3526182618.517123.56.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد سامح احمد عبد العزيز28774

282718.525.51891176.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد طلعت المتولى على28775

4179.516.55.5952.534.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد عبد العزيز احمد محمد جاد28776

15.5216.520.5128.575.546.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد عبد المنعم احمد عبد المنعم28777

29.52217.5171613.51025.58.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد على احمد عباده جاد28778

182515.5241513.597.56.58ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد فتحي معوض احمد شحاته28779

35.53019271914130.56.58.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد محمد السعيد عبد الجواد الشافعى28780

362819.5271918.5129.56.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد محمد سمير حسين28781

20.52418.52618.510.5107.567ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد محمد عبد العاطى حسين28782

33.53019.5281916.51306.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد محمد محمود الحسينى28783

3629132517.518.5120.568.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد محمود على احمد السيد28784

19.51716.524.51814.595.567ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد محمود محسن احمد28785

18.52117.520.51712.594.569ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد محمود محمد محمد محمد28786

28281922.518.515.51163.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد هانى فاروق السيد المرسى28787

3629192919.518.5132.53.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163احمد يوسف احمد محمود28788

21.521.51719156.59456.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ادم محمد عبد الحكيم السيد عمر28789

25.5241825189110.55.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ادهم اشرف ابوسريع فاضل28790

3226.516.527.51916121.55.59.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اسامه سعد الشربينى احمد سالمه28791

31.52718.52617.511120.55.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اسالم اسماعيل محمود اسماعيل بيومى28792

30.53019281919.5126.55.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اسالم رجب محمد المرسى28793

2822.51828.51817.51153.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اسالم محمد عبد العزيز احمد سلمان28794

292619281919.51213.57ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اسالم محمد محمد محمود ابو العزم28795

13.5171620.512.51579.53.55.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اشرف عبد الغنى جميل عبد الغنى28796

12.5201121.51716.5822.56ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اشرف فهمى محمد حامد شحاته28797

25.5241727.51813.51125.57ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اشرف وليد ابو السعود محمد الحسينى28798

212515.51714.516.59335ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163اكرم محمد فائق محمد الرفاعى28799

29.5301828.51915.51255.59ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163البسيوني ابراهيم عوض محمد عبد العزيز28800

1924.511.52710.513.592.54.57ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السعيد توفيق عبد العزيز علي محمد28801

10.52214251214.583.53.56ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السعيد خالد محمد ابو الفتوح28802

1723.513271413.594.534ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السعيد فايق ذكاء عبد اللطيف28803

3.5131019.56.514.552.53.52.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السعيد محمد عيسى محمد خليل28804

322618.526.5181912163ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السيد السعيد عبد الحق عبد الجليل ابراهيم28805

102412.5169.515.57232ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السيد على السيد المتولى28806

3127.518.52515.518117.543.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السيد محسن محمد البدراوى28807

21.517.515.52213.514903.56ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163السيد هانى السيد ابو الفتوح28808

30.525.51827.51515116.536ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163المعتصم محمد السيد عبد العزيز28809

25.5251624.512141033.55.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163امين محمود امين يوسف عبد اللـه28810

1619122111157965ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ايمن اكرامى فاروق عبد المنعم ابوزيد28811

8.519.510155.51258.53.51.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ايمن محمد على على الشربينى28812

32.530203019.51213261ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ايهاب على السيد محمد عبد العزيز28813

10411159154935.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163باسل محمد مصباح على محمد28814

353017.52919.51513146ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163براء محمد احمد محمد28815

19285.5217580.53.53.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163بالل محمد عبد العزيز احمد28816

342917.527.517161256.58ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163توفيق عبد الناصر توفيق عبد الحميد28817

6195174.5951.522ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163جمال السعيد حمدان محمود28818

162215.523121288.538.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163جمعة االمام جمعة ابراهيم علي28819

1115.59.5188.57.562.536ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163جمعه عبد الجيد جمعه عبد الجيد28820

333018.5301715.5128.54.57ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حازم احمد يحى احمد اسالم الفار28821
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13.5221420.512.51382.534.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حامد المتولي السيد المتولي28822

3228.518.52616.518121.547ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حسام احمد عباس عمر على28823

31.52817.52516.518118.57.58ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حسام احمد محمد فريد عبد الغفار28824

25.526142312.512.51013.55ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حسام سامح محمد عبد الغفار28825

122512.5187.511.57533ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حسين عبد الحى السيد عبد الجليل28826

14231420.59.57812.54.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حسين فكرى محمد محمد على28827

24.527172515.51510946.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163حمدى عماد حمدى الشربينى خلف28828

322718291617.512268.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163خالد عاطف توفيق محمد ابراهيم28829

25.526.517.524.515.513109.53.58ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163خالد عماد عبد العزيز ابراهيم سعيد28830

23.52514.521.5121496.53.57.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ذكى احمد عبد العزيز محمد28831

21271626.51315.5103.53.57.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163رضا كمال الشناوي محمد عباده28832

19.521.514241114903.56ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163رضا محمد علي الشربيني28833

20251427.511.514.59826ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163رياض عمرو على احمد28834

182415.51981184.533ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163سمير محمد سمير السعيد اسماعيل28835

13.5163.5195.5957.543.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163شعبان عادل الجناينى شعبان28836

5125.518512.545.51.51.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163شفيق امين توفيق امين احمد28837

1316.5517.5510.55720ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163صالح سامح احمد علي سليمان28838

20.5259.523.5911.587.54.51.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163صبرى ابراهيم محمد محمد عبد الغنى28839

36.53014.528.51819127.562ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163صالح الدين عبد الغنى صالح عبد الغنى28840

302811.5271513.5111.56.51.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163صالح الدين عبد المطلب رضا محمد الشربينى28841

32.53015.527171812262.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ضياء وليد سمير محمد28842

14.554.5175.511.546.55.51ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عابد طارق محمد محمد عمر28843

21.522.512.52614.512.5974.53ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عابد طلعت محمود على محمد28844

5.5123.520.56.58.54821.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عادل احمد محى الدين احمد28845

14.515.57.518.57.56.563.551.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عادل جمال محمود عبد المعطى28846

11221023138796.53.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عادل عماد السيد محمد شلبى28847

33291727.518.514.51256.55.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عاصم ايمن يوسف احمد28848

11.513.5516614.5524.52ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عاطف فاضل محمد فاضل28849

9.5125.58.507.535.520ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الجليل محمد منصور السيد28850

921525.511471.531.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الحميد محمود عبد الحميد عبد الحميد البدراوى28851

6.584.51113.53161.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن ابراهيم عز الرجال السيد28852

272211.5291515104.56.54.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن احمد سامى احمد حامد28853

28.527.512.528.51713.511454.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن احمد نصر اللـه احمد28854

15166.513.575.5584.52ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن السيد عيد السيد مكاوى28855

611415.57.55.54473ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن حسين طه متولى عرابى28856

2121716.511.557766.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن عادل محمد عوض28857

222317.5221612100.54.54ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن مجدى محمد انس عبد العزيز28858

392619.528.519.518132.576.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن محمد شاكر مطاوع خلف28859

38.526.52028.52015.5133.576ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن محمد عبد الرحمن على28860

1716.51320.510.57.577.564ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد28861

129.57.516.596.554.53.54ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز احمد عبد العزيز عبد الرازق28862

1046.517.5864654ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز اشرف سعد سيد احمد28863

19.520.514.525.51210.59256ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز المدبولى عبد العزيز محمد28864

301715.52615.513.510465ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز ايمن محمد سيف الدين عبد المطلب28865

2923182612.512108.544ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز حسين عبد العزيز طه عبد العزيز28866

1819.51523.51513.5914.57.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز حماده محمد محمد شادى28867

15.521.51625.51010.588.54.56ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز على فرج السيد على28868

26.52718.52816.516.5116.556.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد محمد28869
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3425.516.52612151145.56.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد العزيز محمود على الشحات28870

1519.58.522.57072.545ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد اللـه ابراهيم الشوادفى ابراهيم شريف28871

312717.5281415117.55.55.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد اللـه احمد محمد احمد28872

28.5241528.515.514111.56.58ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد اللـه عادل مصطفى اسماعيل28873

37.53017.52917.518131.55.57.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد اللـه محمد السيد محمد السيد28874

2425132816.516106.558ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد اللـه محمد على السيد28875

8.5124.518.56.5125045.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد المنعم فؤاد ابراهيم احمديوسف28876

2726.51626.516.518112.545ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الناصر محمد عبد العزيز علي28877

25.53019251818117.56.56.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الهادى حاتم عبد الهادى امين28878

9.524156.59.56.564.566.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عبد الهادى فكرى عبد الهادى محمد محمد28879

8.513.53.565.512.5375.54ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عصام جمعه يوسف محمد28880

12211057.515.555.562.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عالء خالد صبري عبد الكريم28881

282812.58.5913.5865.52.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عالء عماد عبد الفتاح محمد28882

000000000ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عالء فكرى بدر محمد احمد28883

19261210.510.513.57872.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163على عادل البدراوى عبد الجليل28884

5.5112.544.51127.55.54.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163على عاطف على المتولى على28885

15.5193.59613.5535.55ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163على عبد البديع على محمود28886

182913.520.51399465.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163على محمد على السيد28887

21.527161515.517.59566.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163على وائل الصاوى على28888

9121087.513.546.55.53ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عماد السيد سامى احمد حامد28889

1421.513.51111.513.571.55.54.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمار السيد عبد العزيز الشربينى محمد28890

282718.521.516.516.5111.566.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمار محمد عمار عبد الغنى عبد اللطيف28891

3188.527638.55.53.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمار ياسر فتحى محمد طه28892

11.5127.510.53844.533ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمر ابراهيم احمد حامد28893

23.520.51315.513.517866.57ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمر ابراهيم عبد اللـه العشرى28894

12.52613.512817.57266.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمر حمايه السيد خليل ابراهيم28895

18.52818.523.51516103.566.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمر قاسم الطنطاوى محمد28896

35.53015.52616.514123.565ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمر محمد السيد عبد العزيز محمد28897

18.519.516813.5675.54.54ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمر محمد محى المغازى الشناوى28898

26.52715281415110.55.57ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163عمرو خالد محمد ابراهيم28899

33.52515.526.51618116.578ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فادي جمال عباده محمد عباده28900

162517.526.51214.59768.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فادى جهاد توفيق محمدابراهيم28901

2171020.57.5155753.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فارس اشرف سعد محمد ابراهيم28902

29.5291625.51615.511668.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فارس حسين السيد عبد العزيز28903

000000000ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فارس عنتر محمد على ابراهيم28904

302717.5271716118.567.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فارس محمد احمد صابر28905

620.51322.513.516.575.545.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فارس محمد احمد على المغازى28906

42012.522.57.510.566.563ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فارس محمد احمد محمد احمد28907

420.511.523.56.515.56643ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163فارس محمد محمد صبرى28908

2325.51314.51416.59068ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163قاسم حسن قاسم حسن احمد28909

623142710.516.580.556ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163كارم ايمن عبد العزيز عبد العليم28910

212916.52614.52010767ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163كريم احمد السيد ابراهيم محمد28911

823.51325.5816.57865.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163كريم حسن الشحات الشحات28912

1618.5919.510.518.573.566ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163كريم عاطف عبد اللطيف عبد الرحمن28913

24.5281527.519.520114.558ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163كريم محمد ابوزيد السيد احمد28914

5.514.57.51381648.562.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163كريم محمد المتولى على شندى28915

3629.519.5302018.513568.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ماجد محمود محمد محمد السيد28916

30.529182819.517.512558.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163مازن احمد عبد الجليل سالمه28917
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30.5291728.517.517122.557.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163مازن محمد احمد انور28918

1828.51728.517.519.5109.548ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163مالك محمد محمد يوسف محمد28919

20.528.515.526.51518.510666ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163مجدى على عبد العزيز محمد محمد28920

32.52918.5282019.512876.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محسن حمدان محمد حامد28921

282316291817.511458ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد ابراهيم السيد محمد محمد28922

1120.5927171784.553ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد ابو الخير محمد احمد سليمان28923

10.514.56.52416.577251.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد ابو الفتوح حمدى ابو الفتوح28924

142313.528.515.51094.524.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد احمد احمد السيد28925

282917.528.51811.512158ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد احمد السيد محمد ابراهيم28926

000000000ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد احمد سامى ابراهيم عيسى28927

353017272019.512968ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد احمد مصباح احمد28928

1167.51912.50.55643ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد الحسينى عبد المنعم بدوى28929

13.520.51122.513.57.58152.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد الدسوقي محمد عبد الحي28930

23.520.51125.516.5189752ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد الرفاعي محمد محمود ابو العزم28931

1318925.51412.579.544ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد السيد سعد يونس عوض28932

000000000ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد السيد محمد عبد الهادى احمد28933

34.529.51728.51918.5128.577.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد السيد والء محمد توفيق28934

141513.524.51614.58364ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد ايمن محمد محمد احمد28935

35.52918.529.519.51913268.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد ايهاب عبد الجليل محمد ابو الفتوح28936

28.526.51326191711365.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد بهاء الدين فايق محمد28937

28.526.511.527.512.514106.572ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد جميل فوزى يحيى محمد28938

22.5221723.51716.510266ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد حسام محمد ابراهيم28939

2024.516.52516.513.5102.552ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد حسين عبد المطلب حسين عبد الغنى28940

101413.522101269.554.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد حمدينو عبد الخالق السيد28941

15.517.51217.510.5127367.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد راضى توفيق عبد العال محمد28942

91114.517111562.558ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد رضا محمد فاروق28943

1013.515.515.5111165.556.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد سعد سامى بدر28944

20.524.515.526.5181910578.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد شريف محمد محمود االمبابى28945

29.53016.526191912168.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد طه السيد طه احمد28946

818.514.519.51318.573.557.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد طه السيد محمد امين28947

131715.5201418.579.558ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد عبد الرحمن يحى عبد الرحمن السيد28948

2426.514231512102.575ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد عبد الستار محمد عبد الهادى احمد28949

1521.51526131690.558ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد عبد العزيز محمود ابراهيم28950

9156.51621748.537ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد عبد القادر محمد عبد القادر28951

12.515.58.514712.557.536.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد عبد اللطيف محمود سالمه28952

1.510.52.5120.57.52742.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد على احمد على المغازى28953

4.54.59.510.53.515.532.535.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد على عبد النبى حلمى السيد28954

292716.525.515.517113.538.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد فتحى محمد احمد الدرينى28955

416132.513.526.528.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد فكرى جاد اللـه ابراهيم28956

28.52616.521171910938ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد فكرى زياده محمد زياده28957

8128.518.5816.55546.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد فكرى محمد السيدالشناوى28958

4.510101787.549.538.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد لطفى محمد ابو العنين28959

11.523.51225812.580410ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد ماهر السيد خليل28960

09001.5010.500ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد مجدى محى محمد المسيرى28961

09.53193.5173534.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد محمود ابراهيم احمد يوسف28962

8161224.591669.544.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد محمود عبد الجليل سالمة سالمة28963

525924.5111874.544.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد محمود فايق محمد الرفاعى28964

0107196.56.542.534ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد محمود محمد احمد محمد28965
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1427152412.51692.549.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد محمود محمد عباده28966

7228.5248.514.57045ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد محمود محمد عبد العزيز28967

دين احمد السيد البيلى28968 200241.5727.532.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد نورال

33.529.52028.52019.5131.5510ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد هانى محمد ذكى جاد28969

31013.50.57.51833ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد هيثم صدقى محمد28970

14.52812.527.514.5169747.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمد يونس محمد يونس28971

28.527.518.52817.518.512049ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود احمد عبد المطلب السيد28972

29.53018.52719.519.5124.549.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود احمد محمد عبد الرحمن28973

9.5169.5251517.57557.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود احمد محمد على28974

11219.526.515.51983.536.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود السيد السعيد اسماعيل على28975

000000000ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود السيد مروان محمد على28976

2726.517.5291919119410ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود باسم محمود محمد محمود28977

32.525.517.5281718120.556ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود حازم حسن محمود مرسى28978

1112.522812.5186649ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود رمضان محمود خليل28979

9.52226.514.517.554.536.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود عبد الراضى محمود احمد يوسف28980

242412261717.510359ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود عبد القادر عبد العزيز عبد القادر28981

28.52815.528.518.519119610ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود عوض اللـه صبرى عوض هللا28982

142342613188017.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود ماهر احمد احمدعلى28983

18267.5251112.587.525.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود محمد احمد طه علي28984

17245237.515.576.528ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود محمد رشدي عبد العزيز28985

29.52817241719115.548ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود محمد عبد الحميد حسن28986

34.52317.5211719.511336ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163محمود وائل محمود محمد السيد عزه28987

10.518.54.516.510.514.560.523.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163مصطفى حسنى عبد الحافظ عبده28988

37.529.52020.518.519.512648.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163مصطفى رضا شاكر مطاوع28989

23.59118.513196549ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ممدوح اسماعيل عبد العاطى اسماعيل28990

1720.52.5173186025.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ممدوح علي حسن محمد حسن28991

1419.53.522.51111.570.525.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163ممدوح يوسف محمد عبد الفتاح28992

28.52414271517.5108.538ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163منصور وائل منصور محمدمختار28993

322614.52515.51911338.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163موسى السيد على محمدموسى28994

29291627.517.51711937ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163نصراللـه محمد احمد نصرهللا28995

25.52917.528.517.518.511848.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163نور الدين شحته حمدينو محمد مرسى28996

33292028.518.52012948ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163وليد ابراهيم مبارك ابراهيم مبارك28997

17.52314221718.593.536.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163وليد محمد عبد اللـه محمد عبد العزيز28998

11.5221426121485.535.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163يحى محمد محمد المرسى28999

23.5221326.51316.59828.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163يوسف السيد محمد عبد الرحمن29000

1515.512.525.513.513.5822.56ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163يوسف السيد منير السيد محمد29001

263015.526.516181142.57.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163يوسف عبد المعبود محمد محمد يوسف29002

38302029.518.51813649ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163يوسف محمد ابراهيم عبد العزيز29003

3711219.51851.534.5ادارة نبروه  005بهوت ع بنين  0163يوسف محمود طلب سيد احمد29004

3911.5268.514.55836.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164ابراهيم السيد ابراهيم السيد29005

339.5199.515.54423.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164احمد سعد محمود احمد محمود29006

55925.59.5185423ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164احمد عادل محمد محمد على29007

4118259165735.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164احمد عبد اللـه السيد احمد29008

1105207.51743.521ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164احمد عالء ابراهيم صبحى29009

1.56727.58155031.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164احمد محمد رمضان محمود29010

3127.527.511.51761.53.57.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164اكرامى عصام فتحى ابراهيم29011

391521.51014.558.53.57ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164السيد عصام عبد المنعم حسن29012

3914249.513.559.53.56.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164السيد محمود صابر الشحات29013
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002.518013.520.51.51.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164حاتم رجب فتحى عبد الحميد29014

121227.59.514523.55ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164خالد على ابراهيم السيد29015

086.523.59.5047.52.55ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164شادى محمد عبد العليم عبد الفتاح29016

38923.510.5115438ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164عبد اللـه عبد الحميد السيد احمد29017

1.591024.511175622.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164عماد احمد عبد العظيم احمد29018

1.55817.51012.54221.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164عمر عطيه عبد الرؤف عطيه29019

0.587.524.59.5185022.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164عمر كرم ابراهيم عمر29020

018.5623.55.51553.512ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164محمد ابراهيم بحيرى بحيرى29021

14.57.523914.54531.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164محمد ابراهيم رمضان محمد29022

4.538.525.5111552.53.53.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164محمد السيد حسانين حسين29023

0.517.525.5110.535.524ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164محمد توكل السيد محمد29024

1220.511146.517643.53ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164محمد رضا موسى ابو السعود29025

0.5191012.56.51748.542.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164محمد سمير سعد شريف حجاب29026

321.51118121265.543ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164ياسين سعيد حسنى محمد بدوى29027

302919.52415.51811857.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164امال هشام محمد احمد29028

000000000ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164ايه المرسى عبد القادر السعيد29029

000000000ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164بسمه محمد رمزى حسين29030

2.5912371533.542.5ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164حنين عبد المعبود جمال عبد المعبود29031

000000000ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164شرين محمد عبد المنعم محمد29032

32512.52410674.53.56ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164نانسى عبد الرحيم على رضوان29033

22110.515.568552.52ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164نورهان احمد عبد الرازق احمد29034

32414.519101170.52.57ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164هاجر رضا سعد شريف29035

62616.517.51016.5762.55ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164هايدى رمضان محمد عباس محمد29036

000000000ادارة نبروه  005عزبه السكن ت أ  0164هيام السيد عبد الحميد محمد29037

2924.518.525.515.51811358.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسراء امين سرور امين راغب29038

3629203020181357.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسراء جميل فؤاد عبد اللطيف متولى29039

2218.5142816.516993.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسراء حسنى محمد المغازى بركات29040

30.528.518.529.5191912659.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسراء محمد سعد بديراحمد29041

2927.513251415108.555.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسراء محمد محمود توفيق محمود على29042

3426.51628.517.519122.57.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسراء محمود محمد الشحات29043

13.526.514.52912.517965.57ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسماء السيد جمعه السيد يوسف29044

7.56.510.5119.5164553.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسماء ايمن فتحى الشحات السعيد29045

3529.519.53019.518133.589ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسماء شعبان لبيب محمد حامد29046

2914.516.528.514.5171035.56.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسماء ماهر عبد الحميد محمد احمد29047

32.52616.527.51718119.589ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اسماء محمد عبد العزيز السيد محمود القصبي29048

32281626.516.51711979ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165افنان محمد رزق الحسانين29049

2919.5152313.5171005.58.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165االء احمد محمود محمد محمد29050

36301926.51818129.566.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165االء صبحى صالح عبد العزيز المغازى29051

241715.5218.518864.57ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165االء محمد الحسينى عبد العزيز الحسينى بشير29052

27.5281826.516.518116.548ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165االء محمد عبد اللـه عبد الغنى عبد هللا29053

342818.528.5181812758.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165الشيماء عماد السعيد احمد عبد الحميد29054

352918.5291818129.589ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165الشيماء فتحى البندارى نور البنداري29055

22.52617.521.511.518995.57ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165امل ايمن السعيد الشحات ابراهيم29056

312616.525.515.518114.55.57ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165امل بدر احمد السيد بدر29057

33.523.519.523.514.518114.548.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165امل رضا محمد على عبد الجواد29058

3222.519.52713181145.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165امل رضا محمد محمود سليمان29059

2925.519.526131811349ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165امنيه السيد عبد الواحد محمد عبد الواحد29060

2722.519.526.513.51810948.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165امنيه ماهر احمد عبد الفتاح احمد29061
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33.52817.52714.518120.548.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميرة عبد اللطيف السيد محمود الشربينى29062

25.5281828.5141811458.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره اسماعيل محمد عبد الغنى حسن29063

25.528.518.528.516181174.58.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره السيد حسن محمد طلبه29064

31272026.515.51812048.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره حسن محمد سعد السيد29065

32.52617.527.513.5181174.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره رضا حسن ابراهيم غنيم29066

36.52719.527.516.51812769ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره عبد الدايم محمد عبد العزيز البدوى29067

3428.519.529.517.5181294.59.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره عبد اللـه عبد الهادى عبد هللا محمود هاشم29068

31.527.51927.515.5181215.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره فؤاد احمد عطوه خلف اللـه29069

36.528.5202915181294.59.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره فريد نجاح ابراهيم مصطفى29070

312019.528.513.518112.559.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره مجدى راجح عبد اللطيف29071

2623.518.525.514.51810859.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره محمد ابراهيم محمد احمد29072

3025.519271518116.54.59.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165اميره محمد عبد السميع عبد الهادى قاسم29073

282418.5251218107.559.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165انعام رزق محمود محمود مرعى29074

36.529.519.529.5201813558.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايمان احمد محمود محمود متولى الشرقاوى29075

27.52518.524111710659ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايمان حسين عبد العزيز محمد العرابي29076

30.52818.522.518.51811879.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايمان حمدى توكل عبد العظيم عبد الحافظ29077

23.5251726.56.51898.548ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايمان رضا محمد السعيد29078

292517.5271518113.568ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايمان ماهر احمد عبد الفتاح احمد29079

32.52518.529201812559.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايه السيد فؤاد عبد اللطيف متولى29080

32.5201827419101.558ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايه صبرى عبد السالم محمد الشرقاوى29081

24.519182571893.54.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايه محمد احمد فؤاد درويش29082

27.52018.52515181064.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ايه محمد على عبد الفتاح محمد سالم29083

31.522.518.525.514.518112.558ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165بسمله عبد اللطيف حلمى المعداوى29084

352918.52815.51812678.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165بسمله عبد المحسن محمد قاسم القطاوى29085

16.5815226.518685.57.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165بسمله مراد فتحى محمد عبد العزيز29086

26.510.51718.55.5187857ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165تغريد محمد عطيه المغازى ابراهيم29087

25.5231718141897.53.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165حنان طارق محمد عبد الحليم عبد العزيز29088

34.528.518.5281518124.559ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165حنين اشرف محمد عبد الفتاح غازى29089

32.5281928.5191812778.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165حنين عبد الهادى لطفى عبد الهادى29090

362917.5261018118.57.58.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165حنين هانى محمد الحسانين عبد الحافظ29091

3227.518.52817181235.58.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165خلود اشرف السيد محمد ابراهيم29092

3527.518.526.515.51812369ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165خلود الشحات صالح عبد الجواد29093

31.527.518.528.518.517124.558ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165خلود خالد سعد غازى29094

2023.51723.5817924.57ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165خلود عبد الحميد حامد معوض محمد سالمه29095

2721.51925.591810246ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165خلود فتحى السيد اسماعيل غازى راجح29096

33.527.51827.516.5181234.59.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165خلود فرج فتحى عبد المقصود عبد العزيز29097

3225192613.518115.57.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165دعاء ربيع سعد الشحات ابراهيم29098

312618.52713.51811669.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165دنيا رجب فتحي محمد احمد29099

21181717.53.5177748.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165دنيا عبد الجواد عبد الهادى عبد الجواد غنيم29100

2920.51518.5618.58989.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165دينا سالم محمد سالم سالم29101

2821.515167.518.58839.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165دينا عبد اللـه حسن عبد هللا حسن29102

يا محمود عبد العاطى محمود عبد العاطى29103 3429.517.529.519.519.5130710ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ران

29.522.516191519.510265ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رحاب حسن احمد حامد البيلى29104

33181622.514.519.510479.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رحمه السيد عطيه المغازي ابراهيم عجيز29105

3127.516.524.517.519.511779.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رحمه جابر محمود ابراهيم متولى29106

31.519.517148.519.590.549.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رحمه طارق زينهم عبد العزيز29107

3628.517.5301919.5131710ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رحمه على نجيب فرحات على شحاته29108

353018.5301820131.5710ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رشا وليد ابراهيم محمد ابراهيم29109
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38.53018.529.52019.5136.5710ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رضوى سعد محمود حامد البيلى29110

36.52917.528.515.519.5127710ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رقيه الحمادى على الحمادى29111

3428.514231219.5111.5710ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رقيه محمد محمود الشحات قاسم29112

38.53018.530202013779.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رقيه محمود شوقي محمود عبد الواحد29113

35281519.51519.5112.569ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رنا الحسانين رزق الحسانين القصبى29114

282112.522.5916.59358.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رنا السيد سمير عبد الحميد احمد29115

353017.525.517.519.5125.549.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رنا رضا فتحى السنوسى حسن29116

342916261717.51225.510ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165رنا عادل صبحى كمال المتولى29117

26.526.515.526717.5101.579.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165روان رضا حامد السعيد القصبى29118

26.526.51525.51017.5103.569ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165روان عبد الغنى محمد عبد الغنى طه29119

352916.525.51617.512269.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165روان عبد الرحمن عبد اللطيف حسن يوسف الشرقاوي29120

2223.512.5248.516.590.568.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165روان مامون صالح السيد السيد29121

2927.515251419.5110.558ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165روان مسعد عبد النبى عبد العاطى29122

29.527.514.526.51319.511147ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165روضه شوقى عبد اللطيف على مصطفى29123

1521.51217.510.51676.53.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ريم عالء احمد امين عبد الجواد29124

29.527.51326.51719.5113.54.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165زمن هشام المتولى ابراهيم29125

27.526.5142613.519.5107.568.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165زهراء محمد منير محمود سليمان29126

2924.514.526.51218106.569.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165زهراء نجاح صالح عبد العزيز الحسيني29127

24.52511.52611.519.598.569.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ساره امين عبد اللطيف محمد السيد29128

15.527.51528.515.518.51023.59.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ساره محمد عبد الهادى محمدابراهيم29129

2526.51528.515.519.5110.549.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ساره ياسر عباده حسين محمد29130

19.519.511197.52076.567ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سعاد سمير القطب عبد المنجى29131

1615.5820.5617.56668ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى احمد السعيد الشحات ابراهيم29132

17107.5175.514.55736.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى احمد حافظ عبد العليم طه29133

352816.529.51919.512849ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى جمال الدين الشحات عثمان سالم29134

1926.511.527.512.5189748.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى جمال عبد الفتاح محمد طه29135

33.52816.529.518.519.512649ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى رضا سمير عبد اللطيف السيد29136

35.522142617.518.511578ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى سرور محمد فريد رزق29137

3023.516251719.5111.5410ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى عبد اللطيف شوقي عبد اللطيف ابراهيم حسب اللـه29138

27.526.512.526.517.519.5110.55.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى عوضين بدوى محمد احمد عوضين29139

2720.51024.51520976.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى فراج ابراهيم ابراهيم العزب29140

3018.51123916.591.53.57.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سلمى محمود الشحات محمد ابراهيم29141

2511622.53.5166854.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سماح محمد رمضان حسن ابراهيم29142

33.51814.5241716.510768.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سها حمدى احمد عبد الهادى متولى29143

32.511.512.52610.515935.55ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سهيله السعيد حامد الحسينى يوسف29144

30.520.514.527.512.519.5105.555.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165سهيله نجاح المليجى محمد احمد29145

34.52315.5281617.511757.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شروق صبرى حسن البدوى حسن29146

3428.515.52819.518125.556.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شروق عصام السيد السعيد ابو الفتوح29147

27.52315241719.5106.557.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شمس رضا عبد العزيز سيد احمد29148

302013.522.51317.59959ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد احمد ابراهيم محمد عطيه29149

34.527.514251819119510ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد الخطيب الصباحى رجب29150

302819281917.512446.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد ايمن مامون محمد احمد ابراهيم29151

33.529.518.527.51718.512655.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد حسن السيد حامد السيد29152

34.528.519.52817.51312845.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد زينهم عبد القوى عبد الغنى29153

24.5151021.55187645ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد طارق احمد عبد السالم احمد29154

28.518.51020.5818.585.534.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد عبد العزيز غازى عبد الخالق غازي29155

28.513.58.5197.518.57734.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد عوض سامي رزق محمد زغلول29156

2513618.55.518.56845ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد فؤاد نجاح فؤاد ابراهيم29157
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34281923.51818.5122.547ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد محمد السعيد محمد الحورانى29158

333019.523.515.518.5121.547.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شهد مصطفى احمد احمد على29159

33.528.5182617.519123.557.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شيماء السيد احمد محمد احمد اسماعيل29160

312717.525.51618.511736.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شيماء الشحات منصور احمد عطوه سالم29161

30.52815.524.511.518.511048ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165شيماء عرفات مامون محمود على برين29162

3024.51822.51318.510837ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صابرين محمد فتحى حسن البيومى29163

22.52618221518.5103.545.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صباح ابراهيم عبد الهادى ابراهيم المهدى29164

3229.51729.51618.512467ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صباح السعيد البدوي عبد السالم السعيد29165

30.522.5172813.518.5111.537.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صباح محمد عبد الهادى على مصطفى29166

2924.51826.51418.511238.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صفا جمعه عبد الحميد محمود قنديل29167

35291927.51819.5128.548ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صفا صالح رزق الحسانين29168

36.52818.530181813158ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صفاء محمد فتحى السنوسى حسن29169

3629.518.528.52018.5132.548ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165صفيه السيد البدوى صالح السيد29170

3529172614.518.5121.557.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ضحى البدراوى محمد حامد على29171

342616.52113.519.511136.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ضحى نجاح محمد عبد اللطيف احمد29172

31271723.51719.5115.547.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165عبير السعيد محمد السعيد محمد29173

30.5251926.51316.511437ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165عزه طارق احمد عبد السالم احمد29174

33.5301827.516.517.5125.549ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165عال جميل عبد القادر محمد عبد القادر29175

18.527.511.519817.584.533ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165عال على عالءالدين على حامد29176

3527.5182716.518.512438ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165عال عوض السيد محمد السيد عوض29177

36.5281924.519.520127.549ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165عال محمد السعيد احمد ابراهيم سليمان29178

3728.519.528182013149.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165علياء جمال الدين على عبد الغنى محمد خطاب29179

19.518.51113.5417.566.537ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165علياء علي عالءالدين على حامد29180

2716.51312.57.51976.546.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165غاده احمد محمد عبد الحكيم السيد29181

32.52917271618.5121.537.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165غاده محمود محمد راغب اسماعيل29182

35301726181812679ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165غاليه ابو اليزيد رشاد محمد يونس29183

25.514.517.513.51318.58459ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165غرام السيد السيد ابراهيم محمد الشافعى29184

3728.51926.5191913055.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فاتن حسن عزت حسن محمد29185

352717251519.511969.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فاطمه احمد معوض سالمه29186

3525.517.525.51917.5122.559ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فاطمه السيد عبد العزيز سيد احمد29187

33.524.517.5241419.5113.538ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فاطمه خالد عبد الحق عبد الخالق غازى29188

31.52017.524.516.51711048ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فاطمه محمد محمود عبد الرازق هاشم29189

36.52619.524.517.519.512439.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فاطمه محمود عبد اللطيف حسن قاسم29190

3528.51927.51920129410ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فايزه طارق سمير المعداوى29191

2918.51417.510.51789.547.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فتحيه ياسر عبد الشفيع حافظ29192

36.521.51825.51619.5117.539.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165فرح نجاح الدسوقى محمد حامد الديب29193

34.5221921.51219.510939ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165كريمه الميهى عبد الغنى محمود29194

34.526.518.527.51417.512156.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165لطيفه صالح مختار رزق حسن29195

28.52217.515.53.517.58769ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165لقاء احمد عبد اللطيف البيلى غازى29196

372317.52610.51911453.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ليال البدوى محمد احمد محمد29197

2912.57.516.58.5167448.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ليلى حامد سالم السيد عطيه29198

3521.517.521.513.518.510949.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ليلى محمد بدر الدين ابراهيم عطوه29199

311716.51612.515.59369.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ليلى محمد عزت السيد محمد29200

20.5151312.510157149ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مرفت عاطف الشحات عبد الشافي29201

31.5171614.511.517.590.558ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مروة تامر الدرينى حامد حامد29202

36.52215.523.51615.5113.548.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم احمد فرحات كامل محمد29203

34.512151713.515.59239ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم السعيد عبد الدايم السيد عبد الدايم29204

39.529.520302017.513949ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم سرور السعيد الكنانى اسماعيل29205
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27.510.514.5138.5157457ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم شكرى محمد كامل احمد29206

39.528193019.51913669ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم صالح الدين السيد عبد الجواد عابد29207

3824.51726.51915.512579.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم عبد المنعم محمد حامد على برين29208

35.52516.527.51716.5121.549.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم مامون ابراهيم محمد احمد29209

27.51515.521.51016.589.538ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم محمد احمد عبد الغنى البيلى29210

3724.516.52717.518.5122.558.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم محمد على سيد احمد29211

3724.51727.516.519122.548.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم محمود عبد الهادى محمد ابراهيم29212

37.525.517291818.512758.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم محمود مختار بدران محمود29213

38.52619281818.5129.559ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم نبيل عبد العزيز عبد الهادى حسن29214

38.526.51720.517.51712048ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مريم هانى حسن حموده عبد ربه29215

3514.514.515.51413.593.547ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ملك المهدى نجاح السيد محمد29216

3720.5171915.516.510947.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منار اسماعيل عبد الحى عبد الحميد29217

33.522.51617.51812.5107.536ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منار رضا الموافى احمد الموافى29218

36.5251518.5101610537ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منار رضا عبد العزيز محمد ابراهيم29219

3928.517.5291819.513278ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منار محمد صابر السيد صابر29220

382215241416.511358.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منال سمير سعد قاسم جاد الحق29221

3823.516.526.51217.5116.568.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منال محمد على مسعود حسن29222

38.526.51625.51119117.548ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه اللـه على محمد محمد زغبى29223

38291928.514.515.512959ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه امين عبد اللطيف عبد الرازق29224

3930193019.518137.559.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه عبد العزيز محمود غازى الشربينى29225

3424.51824.56.519.5107.577.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه عبد الرحمن عبد الفتاح حماد29226

38.528.5193017.514133.576.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه على شكرى على حسن29227

3928183016.520131.566.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه فؤاد عابدين عبد اللطيف محمود29228

3929203019.517137.557ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه محمد احمد محمد راجح29229

37.520.51324.57.51910358.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه محمد السيد الدستاوي29230

35.53018301918.5132.558.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منه محمد حسنى علي الببلى29231

331314.519518.584.576ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165منى فرج السعيد صابر سيد احمد29232

3622.51721.54.519101.557.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مى عبد العزيز منصور على محمود هاشم29233

34.52517228.51510756.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مى محمود حسن محمد حسن29234

3925.520291519128.568.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165مى وائل احمد ابراهيم احمد29235

3929203015.519133.569ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ناديه فتحى محمد عبد الغنى عبد الحافظ29236

3828.520301920135.568ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نبيله رضا محمد صدقى محمود السيد الميهى29237

29.525.514.52414.51910858.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نجاه محمد عبد الخالق محمد احمد29238

3125.517.52215.520111.569ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نجالء محمود محمد محمد على29239

7.5711.517.5111754.537.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى احمد جميل احمد معوض29240

12.522.51018.57.5197176.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى البلتاجي محمد البلتاجي الحسنين29241

28.5261621.5152010776.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى السيد السيد عبد الهادى الطنطاوى29242

3125.517.520.51820112.577.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى تامر السعيد محمد العيسوي29243

29.524.51323.51419104.578ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى ربيع عبد الفتاح السيد محمد29244

3226.516.523.51720115.569.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى سعد حامد عبد العزيز حامد29245

14.510.51011.58.5195557.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى سمير جابر حافظ هاشم29246

31251322.515.51610768ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى صبحى سالم مصطفى السبع29247

28.522.51220.5102093.557.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ندى عبد الغنى رزق عبد الغنى محمد29248

2415122010.51681.556ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نرمين رضا ابراهيم محمد احمد29249

302512205.51392.555.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نور نجاح السيد عبد المقصود المتولى29250

22201313.512.5178165ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورا احمد محمد محمود السيد الحشرى29251

923.5913.58.51963.558ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورا اسامه غنيم احمد غنيم29252

282117.517.51420985.58.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورا سامح مروان الشحات احمد29253
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2212.5109.55205958ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورا عادل المهدى الشافعى29254

30.523161513.519986.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان اشرف محمد عبد العظيم29255

219.5107.53205158.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان الدسوقى ابراهيم احمد شعبان29256

1522.59167.5197057.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان السعيد عبد العزيز السيد على29257

22229.517.511.51982.558ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان السيد ابراهيم رزق على ابراهيم29258

30.515.514.519141893.559ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان السيد السعيد السيد يوسف29259

30.52320241719114.55.59.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان رضا فتحى اسماعيل غازى29260

34.5291726.517.519124.557.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان صالح وصيف العيسوى29261

342719.529.5181912858.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان طارق حسن عبد الرحيم حسن29262

3222.51627.516.519114.54.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان عبد الغفار غازى محمد جمعه29263

3729.519.53020191364.57.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان عبد الغنى ابراهيم عبد الغنى السيد29264

23.514179.5818723.56ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان محمد محسن احمد عبد اللـه29265

36.526.517.528.519191284.59ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165نورهان وليد عبد الرافع حامد محمد راجح29266

3418.517.52016191065.57ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165هالة صالح محمود محمد غانم29267

33231626181911689ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165هدى سامى محمد غازى مجاهد29268

34121919.514.519995.56ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165هدير احمد عبد الجواد محمد فضل29269

180.57.510.5111247.53.54ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165هويدا سعد صبرى احمد محمد على29270

332716.5241619116.54.58ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165والء احمد السعيد احمد عبد الحميد29271

3315.51617161897.556ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ياره عيد سعدالدين حامد احمد29272

37.526.51826.518.5191277.56.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ياسمين السيد منصور سالم حبيب29273

3829.519.52917.518133.568.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ياسمين حسين حسن السنوسى29274

24.513.51017.513.5197968ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ياسمين رمضان ابراهيم عبد الهادى جاب اللـه29275

227.59.511.5121962.564.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ياسمين عبد الرحمن عبد الرحمن السعيد29276

271711.517131885.556ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ياسمين عطا عبد العزيز اسماعيل عالم29277

28.5221326.516.519106.55.58.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165ياسمين محمد الشحات محمد ابراهيم29278

38.529.5203019.518137.559.5ادارة نبروه  005بنات. نشا ع  0165يمنى اشرف اسماعيل فتحى اسماعيل29279

20211222.511.518875.57.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ابراهيم الشحات محمد محمد المتولى عياد29280

212716.5241319101.55.58.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ابراهيم طارق عبد الحميد محمد عبد الغنى29281

34.528.51928.51619126.57.57.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ابراهيم غنيم السيد احمد غنيم29282

3023.517.527.515.51911478ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ابراهيم نجيب العزب عبد السالم29283

25.528182716.5191156.59ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد السيد عطوه احمد عطوه29284

2225.517.52513.519103.567.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد المتولى السيد المتولى29285

33292028.517.5191287.59.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد جمال رمضان محمد السيد29286

11.528111911.515.5814.58.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد جمعه السعيد متولى الصباغ29287

38302027.52019135.5610ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد جميل محمد عبد العزيز البدوى29288

1816.51525.513158875ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد حاتم حسن حموده عبدربه29289

24.526.517.526.516.519111.578ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد حامد السيد احمد على الشافعى29290

121112.517.51319664.56ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد حامد جميل احمد معوض29291

26.52817281619115.57.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد حامد عبد العزيز مفرح29292

20.52618261519105.578ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد خالد محمد عبد اللطيف االمام29293

10231623.513.518866.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد رضا احمد محمود على رجب29294

23.523.51825161810658.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد رضا البدوى ابو المعاطى29295

1325.51627.513.51995.57.57.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد زيدان حامد ابو الفتوح محمود  هاشم29296

1426.516.526.512.5189668ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد شريف شعبان احمد متولى هاشم29297

22.525.516.522.516.518103.567ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد عادل احمد محمد حسن  عطااللـه29298

1319.51418.59187466ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد عبد العزيز محمد السيد عبد الو احد29299

12.516.51520.5151879.545.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد عبد الشافى على عبد الشافى محمد29300

2728.516.52519.515.5116.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد على احمد محمد احمد29301
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22.525.51323.52017104.566.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد على حمزه على حمزه29302

35.53017.528201813157.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد فهمى محمد عطااللـه  درغام29303

30.520.516.52717.51811257ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد ماهر محمد عبد اللطيف29304

2728.514.52216.518108.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد محمد احمد محمد المرسى29305

343015262018125610ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد محمد االمام حامد االمام29306

32.52917.526.52018125.557.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد محمد صالح محمد احمد29307

26.5291624.514.516110.559ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد محمد عبد اللطيف ابراهيم خطاب29308

342915.525.5171812156.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد محمد محمد يوسف المتولى29309

16.520.5131810.511.578.552ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد محمد يوسف احمد يوسف الشرقاوى29310

2028.516231417101.536ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد مصباح عبد الفتاح غازى العوادلى29311

36291729201813157.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد نبيل محمد محمد محمد الجمال29312

3328.517.527.51618122.577.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد نجيب حسن محمود احمد سليمان29313

14.515.5131811147254ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166احمد واصف ابو العنين رمضان ابو العنين29314

26.525.516.514.51313.59654.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ادهم اشرف محمود عبد العاطى السيد29315

3626.51722.5171811958.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ادهم حسن عبد اللطيف حسن يوسف الشرقاوى29316

37.529.518.5272018132.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ادهم محمد المهدى عبد الحافظ الحسانين29317

32.529.5182716.516123.557.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166اسامه الدرينى عبد العزيز الحسينى بشير29318

3329.5182819.51812858ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166اسامه السعيد المغاورى السعيد محمود29319

2627.517.52918.518118.558.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166اسالم ياسر ناجى حومل29320

29.528.518.52919.51712558ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166السعيد السيد السعيد السيد يوسف السيد29321

2324.518.52919.516.5114.558.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166السيد ابراهيم عبد السميع ابراهيم محمد29322

202518.526.518.517108.567.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166السيد الشحات السيد عبد الفتاح ابو المكارم29323

1424102416.512.588.535.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166السيد حامد السعيد فرحات29324

20241626.5131099.558ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166السيد ربيع محمود محمد السيد محمود29325

20.5181623.512169068ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166السيد محمود محمد بدير محمد29326

2426142311.515.598.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166امين حامد امين حامد  رمضان29327

19.51917.526.5141896.545.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166امين محمد احمد امين عبد الجواد29328

223016.525.514.518108.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166انس رضا السيد محمد النجار29329

292817.52617.51811869ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166انس محمد عبد الحميد محمد عبد العزيز29330

28.527.5172518.518116.568.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ايمن عبد الغنى محمد عبد الحميد يونس29331

27261625.518.51811358ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ايمن قاسم فتحى قاسم جاد الحق29332

14.52711.52414169156ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ايمن محمد الشحات محمد محمد قاسم29333

25.52913.52416.518108.565ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ايهاب هانى حلمى المتولى ابراهيم29334

34302029201713375.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166بهاء محمود السيد ابوغازى29335

32.52818281717123.556.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166جابر محمد جابر ابراهيم هاشم29336

2718.516.526121610055.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166جمال اشرف جمال حسن محمود29337

24.521152516.51710266ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166جميل لبيب جميل السباعى عبد الحميد29338

22.52218271618105.566ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166جهاد ايمن زكريا عبد الفتاح رمضان29339

18.51071910.513.56554.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حاتم محمود عبد الفتاح غازى العوادلى29340

1925.518.52412169966ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حامد رضا حامد محمد عبد الرازق29341

168922.57.5166354.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حامد رمضان عبد القادر حسين محمد29342

33302026.51718126.577.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حسام عبد العزيز سمير عبد العزيز29343

172817.526101798.577.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حسن جميل محمود عبد الرازق هاشم29344

17.523.518259149366ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حسن حسنى السيد حامد الحلوجى29345

1921.51521.511.51888.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حسين سامح الشربينى احمد ابو الغيط29346

30.52214.52513.517105.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حسين نجاح عبد الرحمن محمد احمد29347

16.51913.522.512.514.58456ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166حمدى مهنى طلب سعد الدين محمد احمد29348

1818.51225.511168556ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166خالد احمد شعبان عبد الجليل ابراهيم29349
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2424.515261516.5104.546.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166خالد حسين سعد السيد بدر29350

141212.5208.515.56735.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166خالد محمد رمضان عبد الععزيز29351

19.522.5182312189547.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166خالد محمد عبد الهادى عبد الغنى متولى29352

26.525.51927.51619114.557.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166خالد ياسر ابراهيم محمد على29353

18.5201924.514.51796.548ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166رضا السيد جميل السيد راغب29354

18.52216.524.514.5179647ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166رفعت طلب محمد اسماعيل بكر29355

2922.517.526151911077ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166زياد اشرف عبد الشافى الطنطاوى البيلى29356

3329183016.519126.578ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166زياد رضا السعيد عبد الحميد عامر29357

29.524.5172515.517111.547ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166زيد امجد عبد الفتاح عبد الغنى على الدستاوى29358

31.5251826.514.519115.547.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سامح السيد شوقى البهى يوسف29359

36.529.51726171912649.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سامح كمال سامح عبد الرازق احمد بحبح29360

32.529.514.52515.517.511748.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سامى شريف زكى السيد شحاته29361

25.52214.52515.514.5102.544.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سامى محمد سامى رجب الغريب29362

32.52815.52216.519114.568ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سعد محمود عبد المقصود حسن المصرى29363

32.5221322.5131710345.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سعد نبيه سعد المهدى ابو الفتوح29364

21.524.59.51712.5178567ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سلمان فيصل فتحى حامد عبد النبى29365

28.524.51321.51619103.546.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166سيف محمد محمد حسين ابو الخير29366

31211419.5141999.556ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166شوقى محمد شوقى عبد اللطيف ابراهيم حسب اللـه29367

322414.523.512.517106.545.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166صبحى ابراهيم صبحى عبد الغنى االمام29368

34.52918.524.51517121.546ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166صبحى محمد صبحى عبد العزيز محمد الصاوى29369

36.5291626.518.519126.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166صبرى وليد صبرى علي البيلى29370

14.52710.517.515.56.58556.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166صالح ابراهيم السيد عبد الرازق بحبح29371

32.527.514.524.517.518116.577.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166صالح سعد صالح سعد محمد29372

3929.517.527.51919132.567ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166صالح محمد عبد العزيز عبد القوى29373

32.53015.5231318.511466.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166طاهر مصطفى الطاهر محمود عبد الغنى29374

36.529.517.527.5181712976.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عاطف هشام محمد عاطف محمد قاسم29375

35.52915.526.51819124.568.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الحميد اسامه عبد الحميد محمد عبد العزيز29376

26.527.512.52516.517.510866.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الحميد صالح عبد الغنى عبد الحميد يونس29377

29.5201220.515.517.597.565.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن احمد السيد احمد البيومى29378

382817.53017.51913146.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن احمد محمد ابراهيم عبد المجيد29379

31.528.5182616.516.5120.578.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن احمد محمد سرور محمد قاسم29380

3629.5192918.515132610ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن اسالم عطا محمد الغرابلى29381

29.52819271715120.578ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن السيد الشحات محمد محمد29382

332818.52717.51712448.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن شكرى السيد محمد حامد29383

3327.5182718.51912469ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن طلعت عماد الدين مصطفى عمر29384

1215152012.51474.555ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن عبد الغنى حسن عبد الغنى المرشدى29385

25.522.5172816.514.5109.568.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن على محمد المتولى صيام29386

27.52716.52216.516109.538ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن عمرو عبد الرحمن على حمزه29387

32.5261926.517.517121.538.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن عواد احمد محمد احمد الغربلى29388

1922.5162491790.558ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن غازى السيد غازى الشربينى29389

151613.520.58157357.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن كمال الدين فوزى المحمدى29390

3329.51827.5181512658.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمد احمد السعيد احمد29391

17.52318.52716.514102.577.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمد توفيق عبد اللـه حسن29392

24.526.517.5251716110.557.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمد عبد العزيز حامد متولى29393

16.526.591810158036ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمد عبد الغنى محمود السيد29394

14171613.59.5147036.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمد عطيه السيد الديب29395

12.525.5192315.51695.568ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمد على المعد اوى على29396

2.54.56.55.5210.52134ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمد محمود محمد السيد29397
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64.5640.5142134.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الرحمن محمود عبد الغفار محمد على29398

2724.516201716.5104.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد العزيز السيد عبد العزيز سيد احمد29399

12107.519.56115557.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد العزيز السيد محمد بدير عيد29400

2817132513.516.596.57.57ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد العزيز عبد الهادى محمد محمود سيد احمد29401

14.59.510229.51165.564ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد العزيز عطيه محمد السيد عطيه على29402

30.521.51629.517.5151157.58.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد العزيز محمد عبد العزيز السيد على29403

382816.5302015.5132.55.57ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد العزيز محمد وائل عبد العزيز العرابى29404

2919.5143014.515.510756ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الغنى محمد رزق عبد الغنى محمد مصطفى29405

175.5915.558.55254.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الغنى محمود عبد الغنى محمود عبد الفتاح29406

16179.5231.512.56753.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الفتاح رضا عبد الحميد محمد ابراهيم29407

32.528.514.528.517.513.5121.576.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد اللطيف احمد عبد اللطيف القصبى العجمى29408

31181422.5131498.554ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد اللـه عالء الدين الغريب الشحات29409

36.525.517.528.5171312557.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد اللـه محمد لبيب محمد حامد ابراهيم29410

27.524.51828.51512.5113.57.59ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد المنعم حامد محمد حامد على برين29411

27.522.514.529.51613.51105.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الهادى السعيد عبد الهادى حافظ عبد العليم29412

22.5201327.513.51296.575.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الهادى كمال منصور على متولى29413

1317.513241011.577.556.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عبد الهادى يسرى سمير عبد الهادى قاسم29414

312216.527.514.513.5111.558.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عزت نجيب زين العابدين محمد ابراهيم29415

35.52118.527.518.513.51215.59ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166على حسام  الدين توفيق على حسب اللـه29416

29.51816271311.5103.57.56ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166على شريف محمد محمد جاد عوضين29417

26.51513.5231110.58977ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166على صابر على صبرى   السيد احمد29418

31141523.5151598.55.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166على عبد العزيز عادل عبد العزيز29419

35.52115.5261718.51157.56.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمار احمد صابر محمد احمد البيلى29420

2715162315.515.596.567.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمار احمد محمد عبد العزيز محمد الصاوى29421

272215.525.5161710656ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمار محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى الدستاوى29422

37.5301928.517.518.5132.557ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمر احمد عادل على شعبان29423

20.520.51426.512.518.59456ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمر احمد عبد العزيز عبد الحميد29424

3630192919.518.5133.559.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمر اشرف عبد الغنى محمود على29425

23.524172917.516.511157.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمر عبد الهادى محمد محمد احمد29426

27.51917.52416.516104.556.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمر محمد عبد العزيز العرابى29427

30.5261526.51715.51154.56.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمر مصباح تاج الدين على الشورى29428

35.529.516.52818.514.512846ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمرو رضا ابراهيم احمد هاشم29429

3327.517.5261714.512156ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166عمرو محمود عبد الستار ابراهيم ابوزيد29430

3124.517.52816.515.5117.55.56ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166فؤاد محمد نجاح فؤاد ابراهيم29431

362819271715.512749ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166فارس السعيد صبحى عبد الجواد29432

27.51716.52515.514101.576ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166فتحى محمد السيد السيد محمد فرج29433

21.515.516251613.59456ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166فريد السعيد فريد احمد حسن29434

15.513.51327.516.5128666.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166كرم القطب محمود صبرى غازى29435

30.52817.528.51915.5123.558.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166كريم السيد عبد القادر عبد العزيز عبد القادر29436

322019.52919.518.512058.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166كريم محمد محمد قاسم محمود29437

1313.58.521.5131269.53.54ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166كريم محى حامد محى الدين عبد الخالق29438

29.5261427.518.515.5115.53.56.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد احمد ابراهيم احمد هاشم29439

232515.523.51416.510157ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد احمد امين حامد رمضان29440

22.52010227.516.58274.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد احمد سعد عبد العليم طه29441

36.52919.53019.518.5134.55.59ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد احمد صالح محمد  احمد29442

352917.5301718.5128.56.58.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد احمد عبد العزيز القصبى29443

11147.524.56.51563.55.56ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد اشرف محمد عبد الهادى المغازى29444

1618.510.5251214.5825.56.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد السعيد عبد العزيز السيد على29445
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22.526.515271215.51035.59.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد السيد عبد الفتاح عبد اللطيف راجح29446

8.519.51223.510.517.5745.55ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد السيد عطيه توفيق الحسينى29447

21.522.515.528.51017.5987.57ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد السيد محمد محمود محمد سعد اللـه29448

2822.517301018.5107.55.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد السيد محمود حسن على29449

2318.5152613.517.59658.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد السيد وجدى السيد احمد29450

415.510.5226.51358.559.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد ايمن محمد هدايه محمد قاسم29451

29291628.517.516.512069.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد تامر الشحات عبد اللطيف شعبان29452

2528.51628.519.516.5117.549.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد حامد السيد احمد على الشافعى29453

212615.52815.516.510659.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد حامد جاد حامد حامد معروف29454

3229.517.5301816.512749.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد حامد على محمود على رجب29455

23.520152712.516.59849.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد حسن محمد السيد محمد يوسف29456

14.51614249.516.57848.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد حموده السيد السيد محمد فرج29457

28.523122411.518.59959.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد خالد عبد الفتاح معروف29458

7.514.510.518718.557.566.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد رضا الدرينى الغريب29459

2227.51527918.5100.568.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد رضا على الدسوقى29460

32.528.5163017.519.5124.558.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد رضا محمد المغازى29461

2728.516271516113.559.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد سامح محمد احمد السيد فضل29462

25.526.515.525.51315.510669ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد سعد سرور محمد البدوى29463

32.518.515.528813.5102.568ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد سعد عبد القادر المغازى المتولى29464

24.517.513.5258.511.58956.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد سمير عرفات يوسف الشربينى29465

362418.53017.519.512669.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد شريف السعيد عبد الحميد عامر29466

3627.516.525.51418.5119.577ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد شوقى محمد شوقى حافظ29467

30.528.51528.51518.5117.578ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد صالح محمد محمد بركات29468

3323.516.528.516.51911878ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد صبحى محمد عبد العزيز محمد29469

34.52715.52610.518.5113.589ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد صالح محمد محمد السعيد29470

28.518.513.52291891.577.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد صالح محمد محمد مصباح29471

ش عبد العال29472 2023.516241112.594.548.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد الحميد عبد العال دروي

32.53016.529.51716125.569.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد السالم محمد عبد السالم ابراهيم خطاب29473

3024.517.528161511659.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد العال عبد الغنى درويش29474

2.559.5182103766.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد الغنى محمد شعبان الصديق29475

15.520.511.52612.510.58659ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى طه29476

35.529.51628.51616.5125.568.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد القادر على عبد القادر29477

252515.52313.51110258.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد القادر محمود محمد غانم29478

14.52215.522.51317.587.576ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد اللطيف عبد الهادى محمد محمد العرابى29479

15.511.510.520.59.510.567.575.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عبد الـله عبد النبى عبد العزيز شتا29480

30.520142310.5129876.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد عالء الدين محمد عبد الغنى29481

2921.5172715.518.511057.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد على الحمادى عطوه29482

2425.516261119.5102.578.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد فيصل فتحى حامد عبد النبى29483

161817.525.512.51989.569ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد محمود ابراهيم احمد شعبان29484

34.529.518.5301919131.589.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد محمود السيد ابراهيم العرابى29485

14251829.513.517.510069ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد محمود زينهم زكى السعيد29486

819.518.526.512.517.58567.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد محمود عبد الهادى سالطين29487

20.52817.526.511.517.510468ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد محمود محمد صابر احمد29488

202413.52210.5189057.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد محمود يسرى فؤاد عبد الخالق29489

27.52818.526.51519.5115.578ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد منصور محمد محمد العرابى29490

122314.526.59.51885.549ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد ناجى فؤاد ابر اهيم عابد29491

282819.52918.517.512379.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد هيثم سمير كمال المتولى29492

322617.528.51719.512169ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد وائل مختار بدران محمود29493
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21.526.517271318.5105810ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد وحيد صبحى السيد على بدوى29494

20.52114.52410.51590.579ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمد وليد محمد على على الشورى29495

15.522182613.5189569.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمود حسن عوض على الشورى29496

25.52816.527.51318.5110.559.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمود سامح محمد احمد السيد فضل29497

2327.5162715.51810968.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمود محمد احمد عبد الغنى البيلى29498

26.526.518.528.516.517116.565.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمود محمد محمود عبد العزيز29499

34281729.519.51512869.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمود محمد محمود عبد المجيد29500

26.523.5182713191084.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166محمود محمد محمود محمد محمود29501

29.5292028.518.519125.558.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166مسعد ابراهيم مسعد البدوى عبد الحميد29502

31.529162716.5141203.57.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166مصباح محمود عبد الفتاح غازى العوادلى29503

353018.529.518.518131.547.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166مصطفى ابراهيم شوقى عبد العاطى حسن محمود29504

392919.53018.5181366.59ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166نادر السيد عيد السيد ابراهيم29505

20.519.518.522.514189534.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166ناصر رشاد سعد محمد يونس29506

15.5714.5159.51461.534ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166نجاح جهاد السعيد عبد الغنى حسن29507

131919.515.511.51878.547ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166هانى محمد مهنى زكى29508

32.529.519.52516.5181234.57ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166هشام صالح رشاد الحسينى هاشم29509

32.52919.52917171273.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166وليد حسين كمال حسين29510

35.53020291918133.53.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166وليد محمد حامد محمد احمد سعد29511

25.516.52022.516.51910137.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يحيى طارق يحيى حامد معروف29512

30.529182718.51912338.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يحيى محمد محمود عبد الستار البدرى29513

3629.518.529.518.5191328.510ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف احمد شوقى المرسى عبد الحليم29514

32.52717.523171911747.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف احمد على احمد محمد29515

14.51415.515.5131872.536.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف خالد على محمد احمد على29516

2421142012189147ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف صالح جابر عبد الهادى على سيد احمد29517

30.525.517.527.513.519114.547.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف عاطف ابراهيم محمود ابراهيم29518

232717.52315.5171065.57.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف عصام نبيه كامل  السعيد29519

2022.5142113.5189136.5ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف فرج توفيق يوسف محمد مشالى29520

29.530202513.5181183.57ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف ماهر محمد قاسم القطاوى29521

7.522.511.515.55.51862.546ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف محمد احمد عبد العزيز احمد29522

3227.52016.516.518112.55.58ادارة نبروه  005حسن عبد المجيد غنيم ع بنين بنشا  0166يوسف يسرى السيد عبد الحكيم السيد29523

292916.5291617119.57.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ابانوب عوض وهبه بشاره29524

23.528173016.5181155.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ابراهيم عبد العزيز محمد ابراهيم29525

36.53018.53018181337.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ابراهيم ماهر ابراهيم عبد المطلب29526

222416.529.513161052.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ابراهيم محمد رفعت محمد29527

20.520.51727.5101895.56.56.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد ابراهيم محمد عبيد29528

24.52917.53015181167.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد السيد عبد العزيز البربرى29529

2228172912181084.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد السيد محمد السيد شعيره29530

31.53017.529.519.51812889.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد ايمن احمد السعيد29531

27.53019.528.51719122.559ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد خيرى السعيد معوض29532

26.529192914.51911889ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد شكرى يحى على29533

23.52817.529.513.5181125.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد عبد الكريم عبد الستار عباس29534

212915.529.515.519110.548ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد عبد النعيم فتح  اللـه شلبى29535

ام الجندي29536 25281729.515.5181156.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد علي علي االم

302917.5301619122.56.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد فؤاد محمد عبد الجواد29537

28.52917301519119.577.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد محمد السيد على29538

202517.528.515191066.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد محمد عبد المجيد محمد29539

20.528.517.5301518111.577ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد محمد عبد المحسن حافظ29540

152917.529.513191042.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد محمود الصابر فهمى29541
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28.528182815.5191185.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167احمد محمود عبد اللطيف احمد29542

32.5301927.518.519127.56.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسامة عبد العزيز السيد الدسوقى29543

29.52917291718121.558.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسامه احمد منصور عبد الغفار29544

2524.518261319106.549.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسالم ابو العز حسب اللـه محمد29545

30.52918.52816.519122.5710ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسالم السيد محمد محمد على29546

212717.528.516.519110.579ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسالم راضى عبد الجواد محمد29547

17.5271729.514.518105.53.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسالم فتوح عبد العزيز احمد ابو العزم29548

28.529182916.51812149.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسالم فراج ابراهيم عبد الفتاح29549

2728.517301619118.57.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسالم محمد السعيد المعداوى29550

26.528.513.5301618114.55.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسالم محمد على محمد29551

352817.529.516.518126.589.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167الجزار خليل رجب خليل عبد العزيز29552

19.51415.527.59.517865.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167السيد شوقى محمد عبد العزيز29553

2414.51428.514.515.595.55.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167السيد طارق السيد على29554

20.524.514.52616.5181021.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167السيد محمد حلمى محمد29555

27.526.5172918181185.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167امين محمد شعبان ابراهيم29556

3330193020181325.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايمن عبد العزيز محمد عبد الجواد29557

343018.5302018132.55.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167بشير احمد فراج احمد29558

272516.52918.5181165.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167توفيق احمد توفيق عبد المعطى29559

22.52416.524.51718104.55.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167توفيق عادل توفيق االباصيرى29560

3430193020181335.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167جاد عبد الظاهر جادالرب عبد الظاهر29561

30281829.51818123.55.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167حسن ايمن السيد المعداوى محمد29562

000000000ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167حمد عبد اللطيف احمد محمدكامله29563

3430193020181335.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167خالد محمد السيد طه عبد الرازق29564

28.52918.53019.518125.55.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167رامى حاتم محمد كامل29565

7.5271523.51315865.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167رزق السيد فرج السيدابو المجد29566

10.517922.510.512.569.55.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167رفيع فوزى نصر محمد29567

252819.52917.5181195.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سامح زكريا عبد المنعم محمد29568

26.52118.528.51315107.56.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سامح محمد عبد الجواد عبد العال29569

20.52218281516.5103.55.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سعد احمد اسماعيل محمد الناغي29570

32.53018.53017.515.5128.56.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سيف جمال عتمان خليفه29571

29271829.516.5181205.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شكرى يحى شكرى على29572

2223.515.528.513.5181035.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167صالح محمد سامى قنديل29573

2625152811.518105.55.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عادل محمد المغازى عيد29574

14.5221326.51716933.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عاطف محمد عاطف مصطفى29575

32.53020301919131.57.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد الرحمن طارق عبد الرحمن عبد الغفار29576

323018.529.517.518127.55.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد الرحمن عبد الجواد عبد العزيز عبد الغنى29577

92112.51714.5157438ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد الرحمن عبد الرافع المعداوى رجب29578

302817.529.516181215.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد العزيز طارق عبد العزيز حافظ29579

13.52510.5247.51680.55.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد الفتاح سعد عبد الواحد عبد الفتاح29580

15167.525.56.514.570.556ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد القادر حسين عبد القادر محمد29581

27.52612.52814.517108.537.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد اللـه رضا شاهين عبد الوهاب29582

31.53017.53018181275.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عبد الرحمن محمد عبد العزيز عبد الجواد29583

2430152914171125.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عصام سعد ابو الفتوح عطيه29584

21.52411.526.55.517893.57ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عالء مجدى طه موسى29585

332918.53016.5181275.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167على اشرف على المغازى على29586

30.53016.529.51919125.589ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167على عبد المهيمن على عبد الرحمن29587

33.5301829.5181712969ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عماد احمد ابو خليل محمد29588

3330183019.518130.589ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فادى حنا رمزى شنوده29589
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000000000ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فارس ابراهيم رزق حسن29590

26.53017.528.517.51812089.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فراج منصور رزق عبد العزيز االمام29591

32.53018.529.518.51812989.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167كرم اسعد على المتولى29592

292917.529.51715.512288.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167كريم احمد زاكى محمد طه29593

25.527.517.528.5141711389.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167كريم محمد امين محمد احمد29594

202816.527.5141810689ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167كريم محمد رأفت عبد الغفار29595

22.52917.528.51618113.588.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167كريم محمد عباس محمد29596

26281726.51717114.589.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167كريم محمد فاروق مصطفى29597

323018291716.512689.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167مازن محمود عباس محمد29598

3130173017181255.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد احمد احمد صالح29599

20.527173016.51411188.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد اسامه محمد عبد الباقى29600

25.529193015.51811979.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد اسماعيل يحى اسماعيل29601

19.527.518271318105610ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد اشرف محمد شوقى عبد السالم29602

21.5231328.5141810047ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد البسيونى توفيق عبد المعطى29603

1225.592471877.527.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد السيد القصبي السيد29604

23301928.513.5181143.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد الشحات محمد اسماعيل29605

24301929.517.5181204.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد المعداوى السيد المعداوى29606

23.5291927.516181154.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد ايهاب عبد الحنان عرفه29607

36301929.52018134.55.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد تامر محمد احمد29608

000000000ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد حسن السيد بديرالمالح29609

17221928.515.5171023.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد رزق سالم العشرى29610

262719.53017.5181203.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد رزق سالمه عبد الغنى29611

302118.5291518113.53.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد رزق فرج السيد ابو المجد29612

28.5271829.518.518121.55.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد رزق فرحات السيد29613

3230193018.518129.53.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد رزق محمد رزق عبد العظيم29614

211318.5291516.596.53.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد رضا منصور ياسين29615

17201828.513.5189756.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد شوقى محمود على صقر29616

27281929.513.5181176.56.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد عبد العزيز عبد الحنان عرفى29617

33.530193019.5171326.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد عبد اللـه محمد عبد هللا29618

34.53018.53019.518132.569ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد عطية ابوبكر محمد29619

33.53019302018132.54.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد محمود ابراهيم عبد المطلب29620

3027193018181244.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد محمود احمد عبد العزيز29621

3228193018181273.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد مصطفى عبد الحليم شلبى29622

33271829.515.51812369ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد ممدوح السيد عماشه29623

3430193018.518131.54.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد نظيم عبد الستار عباس29624

282818.53018.5181233.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمد هشام جعفر حافظ29625

32.53019301918130.5310ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمود اشرف عبد العظيم محمد29626

262718.5301818119.569.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمود السعودى محمود خليل29627

232618.529.515181123.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمود عبد العزيز محمد عبد العزيز29628

32.5301927.518.518127.55.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167محمود عبد العليم السعيد عبد الحميد29629

31.529192918.51812749ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167هادى حسنى عبد الحسيب محمد29630

32291926181812439ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسراء رضا عبد المعبود عبد العزيز29631

3729193020181354.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسراء زينهم السيد محمود البيومى29632

3228192617181223.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسراء عوض محمد ابو العنين29633

2827191912.518105.547.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسراء محمود فاروق مصطفى29634

31.5301928.517.515.5126.54.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسراء مروان عبد المجيد عبد الجواد29635

38301929.52018136.569.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسماء احمد احمد عبد العزيز29636

31.53019301818128.559.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسماء ايمن على السيد29637
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31301929.516.51812638.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اسماء بهى فؤاد عبد المعطى29638

3230203017161294.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167امنيه جمال رزق عبد الشهيد29639

383019.5301919136.5510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167اميرة الصباحى احمد الصباحى29640

36.52919.53019.518134.54.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167انجى ابراهيم نجاح ابراهيم محمد29641

373019.5302018136.54.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167انجى ايمن فراج عبد الغفار29642

37.52919302018135.55.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167انجى عيد عبد الفتاح حسين29643

26281927.518.5181194.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167انوار محمد عبد العزيز اسماعيل29644

32291929.519.5181294.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايمان السعداوى عوض السعداوى29645

21271927171811149ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايمان شعبان السعيد الزكى29646

30291926.51818122.53.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايمان محمد زكى محمد طه29647

3630203019.518135.54.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايمان محمود ابراهيم محمد29648

29.52719221918116.54.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايه الدسوقى السيد الدسوقى29649

15.5231314131878.54.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايه عبد العزيز محمد عبد العزيز29650

30261423.515.519.510969ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ايه محمد فايز محمد ابراهيم29651

36.53018.52916.519130.569ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167بسمله محمد احمد على29652

3429.518271519.5123.55.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167تغريد الدسوقى محمود الدسوقى29653

343017.52616.519.512467.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167جنه فتحى محمد ابراهيم29654

282815.52616.5181145.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167جيهان محمد حمزه محمد29655

37.52919.52918.519.5133.55.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167خلود ابراهيم صالح احمد نور29656

302018.524.5141810758ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167دنيا ابراهيم عبد الفتاح السيد29657

29.520.51725.513.51810667ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167دنيا جالل السيد المحمدى29658

2821.51522.5141810158.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167دنيا ذكريا محمد عبد العزيز29659

27.5261322.515161046.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167دينا احمد المرغلى احمد موسى29660

2325.510.52313.519.595.569.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ذكرى محمد رزق حسن29661

38.530203019.519.51386.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167رواء عبد العزيز رزق محمد عبد المعطى29662

3830203018.519.5136.56.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167روان احمد لبيب احمد المتولى29663

3629.51827.51719.5128510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167روان عادل السيد عبد الغنى29664

نا مجدى فهيم عبد الغنى29665 342918.529.517191285.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167رودي

331915.517.51419.59968ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167روضه محمد يحى عاشور احمد29666

3728.519.52918.519.5132.5510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167روال رزق السباعى محمد الحلو29667

38.53020291819.5135.5610ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ريناد هانى عبد العزيز محمد29668

24.51711.518.51219.583.54.55ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ريهام ممدوح طه موسي29669

3426.515.528.518.519.512369ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ساره صالح السيد محمد29670

37.52820302019.5135.5610ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ساره عالء فتح اللـه عماشه29671

3427.518291719.5125.559.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سلمى السيد محمد عبد العزيز29672

37.529.519.5302019.5136.5910ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سلمى محمد عبد المنعم االباصيرى29673

19.513.57156.515.561.54.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سماح السيد فراج عبد الغنى29674

38.529.519302019.51378.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سمر عبد العزيز السيد عبد الغنى29675

3929.520301919.5137.5910ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سهام عبد الرازق جالل محمد29676

32.52813171019.5100.579.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167سهيله محسن عبد العزيز السعيد عبد العزيز29677

362818.5301619.5128.57.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شروق احمد زيدان احمد29678

30.526.514.518.59.519.599.56.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شروق سعيد على محمد على29679

27.518.5916.55.519.57787ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شروق عطيه لبيب احمد المتولى29680

21.5138175.519657.58ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شروق محمد فرحات السيد29681

3829.519.53019.519.5136.57.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شهد حسين محمد ذكى السيد29682

33261527.51417.5115.57.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شهد سليمان عبد العال سليمان29683

37.529.516.53019.52013369.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شهد كرم السيد حسين الشاهد29684

383015.53019.519.51335.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شهد محمد عبد العزيز المغازى29685
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38.52919.5302019.513759.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شهد محمد فوزى محمد29686

19201122.512.519.5856.56.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167شيماء البهنسى على يونس29687

34281527.517.519.512257ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عزه سمير محمد عبد اللطيف29688

33.528.515.5291719123.57.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عزه لبيب عبد العزيز حامد29689

393019302019.513889ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167عال مهدى السيد مهدى محمد29690

2722182410191015.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167غرام هايس محمود المعداوى29691

38.5302029.52019.51386.510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فاتن عوض ابو الفتوح عبد الغفار29692

372819.52918.51913268.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فاديه محمود عبد العزيز عبد اللـه29693

332717.52614.5191185.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فاطمه ابو العنين محمد ابو العنين29694

2921.515.521.51314.5100.54.57ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فاطمه عبد اللـه القصبى محمد خليفه29695

30.526.5182616.518117.55.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فدوى محمد عبد الخالق محمد29696

36.52817.52917.519128.558.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167فلاير السيد مصطفى السيد عبد العزيز29697

383016.528.5181813158.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167كنوز مصطفى محمود محمود29698

35.5302024.5182012879.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167مريان ابراهيم سعد حامد29699

383018.5292020135.56.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167مريم طارق فتحى عبد التواب29700

36292029.52019.5134.558.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ملك يحى ذاكى محمد طه29701

3024.520231416.5111.557.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ملك يوسف السيد يوسف السيد29702

34.528.52028.517.519.512958ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ملكه على عقل الششتاوى29703

36.5282029.51819.513258ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167منة اللـه حماده محمد الدسوقى29704

35.52720301719.5129.56.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167منى طه العطافى طه االمام29705

3429192814.519.5124.559ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167مى السيد على معوض29706

32.5292029.513.519.5124.55.59ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167مياده رضا السعيد عبد الجواد29707

322720281419.512158.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ميار السيد منصور السيد29708

ام السيد محمد عبد العال29709 37.52920302019.5136.559.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ناهد االم

29.519.518.52111.51910098ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ندى محمود فاروق مصطفى29710

2725.519.52916.518117.55.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نرمين محمد حسن البحيرى29711

28.52918.522.51819.5116.55.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نورا ايمن ابوخليل محمد29712

3130192518.518.5123.558ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نورهان السعيد عبد الحكيم السعيد29713

332920281919.512988.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نورهان عصام صالح السيد29714

32.5292028.517.519.5127.55.58.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نورهان عماد عطيه محمد29715

26.52719.528.517.519.511959ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نورهان محمد ماهر الحسنين29716

33.52820291719.5127.55.59.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نورهان محمد محمد عبد العال29717

23.527.51922.513.51910657ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167نورهان نظيم عبد الستار عباس29718

3021192514.518109.557ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167هاجر مدحت فتح اللـه عماشه29719

26.525.52026.51719.5115.55.57.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167هاله ياسر منير احمد29720

316.51912.5819.55956.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167هدير وحيد عبد السالم صقر29721

12.52117.5161119.57857ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167هند محمد احمد ابراهيم المعداوى29722

16.5241923.511.519.594.557ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167وردة يحيى عبد النبى احمد29723

313020291819.512857.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167وسام السعيد مصطفى السيد29724

34.529202718.519.512957.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167وسام عصام رزق عبد الكريم29725

33302027.516.519.5127610ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167يارا عبد الجواد شعبان السيد29726

3329.520271719.5126.5610ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ياسمين ابراهيم جالل محمد29727

32292027171912559ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ياسمين ابراهيم محمد الصباحى29728

292319.519.515.518106.558.5ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ياسمين سمير حامد معتوق29729

36302029.51819133.5510ادارة نبروه  005طنيخ ع م  0167ياسمين محمد عبد العزيز عبد الغنى29730

282514.528.516.512.5112.53.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ابراهيم الحسنين توكل ابراهيم ابراهيم29731

814.511201114.564.53.55.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ابراهيم سعد محمد السعيد ابو الحمايل29732

1820.5161615.514.5863.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ابراهيم محمد ابراهيم محمد السيد العزب29733
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2.551.56.51.52.51733ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ابراهيم ياسر صبحى حسين االمام29734

34.53019301816131.55.510ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد السعيد محمد محمد يوسف29735

7.5171325.513.51276.54.56ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد السيد السيد على عبد الفتاح29736

13.520.515.527.514.515.591.53.56ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد سمير محى محمود محمد احمد عبده29737

36.529.51728.517.51812956.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد على محمد على الطنطاوى29738

1.51610.5191410.5613.54.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب29739

9.521152015.5138148ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد محمد محمد الذكى الوحش29740

2928.518.524.516.516.511749ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد محمود السعيد بكر الدسوقى29741

33301827.517.516.512659.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168احمد محمود محمود عبد العاطى العراقى29742

342917.53016.516.51274.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168اسالم عادل حموده مصطفى الشهاوى29743

1217.513.51911117368ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168اكرم محمد عبد المطلب محمد السيد29744

12.5191419.51213.57745ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168االمام حسين االمام عبد الجليل محمد29745

4.52557.510242.52ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168االمير محمد حلمى حموده مصطفى29746

27.530182817.515.512169.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168السعيد حصان محمد عبد الحميد عطا29747

7.5147.5139.513.551.547ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168السعيد حمدى مرزوق السعيد29748

4.5138136.511.5452.54ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168السيد سعد محمد السعيد ابو الحمايل29749

78.54.511.53.583544ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168السيد محمد احمد محمود عبده29750

14.52816.517.5121788.55.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168السيد منتصر عبد اللـه البيومى يوسف29751

1524122812.51691.54.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168الصباحى احمد نبيه يوسف التهامى29752

26.53017.52917.517120.548.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168المهدى محمد المهدى محمد المهدى29753

3530202919.517133.54.57ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ايهاب المحمدى محمد المحمدى شعيشع29754

36.52919281818130.589ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حازم محمد سمير سعد يوسف29755

218122414127048.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حامد احمد حامد عبد المجيد محجوب29756

36.5292029.5201813567ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حسام ابو العز فتحى عبد الحليم الدسوقى29757

13.526202917.5141068.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حسام الدين فرج المغاورى حسن ابو العنين29758

2025162614.514101.567ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حسام محمد عبده محمد السيد29759

23.52617.52816161117.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حسن محمد حسن محمد حسن29760

29281827.51814120.56.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حسنى مصطفى الشحات محمد يوسف29761

29.530182917.51412469.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حمدى السيد احمد يوسف هديه29762

35252028181912658ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168خالد احمد عبد البصير احمد الحسينى29763

9.5261528.515119457.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168خالد احمد محمد احمد ابراهيم رضوان29764

2725163016.514.5114.558ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168خالد احمد نبيه يوسف التهامى29765

23.528172916.5141145.59.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168خالد عاطف محى محمود محمد29766

4.52111.515.59.511624.56ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168خالد عبد اللـه محمد محمد الباز29767

34.5302026.5181712949ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168خالد عزت محمد رشاد جعفر29768

122820231813.510169.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168خالد وائل احمد عبد المحسن حامد29769

36.5302029.518.518134.555.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ذياد بالل محى محمود محمد29770

14.52615271810100.57.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رزق حامد رجب حامد الدسوقى29771

33292029.517.5181295.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رضا محمود على محمود محمد29772

1412.513.52213.51475.575ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168سارى جمال السيد عبد الحميد شعبان29773

2727.51726.517181157.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168سامى السيد محمد سامى عطيه29774

232717.52719.5181147.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168سعد ايمن عبد الرازق اسماعيل محمد29775

14.521152417.516927.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168سعد يحى محمود عبد العزيز موسى29776

27201928.51818112.57.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شاكر عبد العزيز شاكر عبد العزيز شاكر29777

21.51618.528.51715101.574ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168صالح محمد على عبد الحميد على29778

29.5202026.518.517114.56.56ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عادل اسماعيل رمضان محمد اسماعيل29779

33251929.518.5171254.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عادل خيرى زغلول طه محمد29780

332418.528.5191812379.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عبد الرحمن حامد محمد احمد القصبى29781
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242917.529.517.514117.56.56.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عبد الرحمن حسن عبد اللطيف على العجمى29782

21.52214.528.518.5181056.57ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عبد الرحمن محمد عبد اللطيف مهدى29783

352919.528.517181297.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عبد الرحمن محى السيد االمام على الشربينى29784

569.519.59.59.549.554ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عبد الغفار صالح عبد الغفار احمد ابراهيم29785

252516.52717.5151117.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عبد الهادى احمد عبد الهادى السيد الدسوقى29786

16.516.51624.5171590.56.57ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عبد الوهاب السيد عبد الوهاب يوسف التهامى29787

2326152717.514108.56.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عالء حسن فتوح على عبد الفتاح29788

20.52215.527.517.51710386.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168على سعد ناجى السيد الدسوقى29789

302616.52919.51812178.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168على فتوح عبالهادى ابراهيم القربه29790

32.52917.529.519.5161287.57ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168على محمد ابراهيم السيد احمد الشهاوى29791

352817.529.520171307.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عمر احمد عبد الحميد حموده ابراهيم29792

13.51217.527.5141584.545.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عمرو موسى السيد ابراهيم قاعود29793

609.525.57.512.548.546ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فارس محمد ابو العز ابراهيم شعبان29794

302919.5291614.5123.57.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فارس محمد يوسف محمد يوسف29795

3529202918171317.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فرج خالد فرج عبد القادر يوسف29796

35251929171812568.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168كريم احمد محمد احمد محمود29797

10.5141018.58.5761.536ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168كريم عبد اللطيف جمال عبد اللطيف الزكى29798

13.5241729.513.512.597.57.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168كريم فايز حسن رضوان العراقى29799

11.52312.520.511.5117965.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد احمد محمود احمد اسماعيل29800

23.52819.52913.513113.568.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد السيد حسن موسى حسن29801

29.515.517.528.516.515107.56.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد المتولى محمد محمد االمام29802

31.519182918.5151166.56ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد بدوى احمد الدسوقى29803

35281929.519.51713158.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد جمال عبد اللطيف عبد الوهاب يوسف29804

3629.51928.518.518131.559ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد حامد الموافى حامد عبده29805

18.52413.526.515.514986.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد زينهم عبد الهادي عبد الغني محمد29806

10.52011.521.5101573.55.53.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد عبد الجواد السيد عبد الجواد29807

27.51623.51866758ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد عبد العليم عادل عبد العليم محمد29808

2017.513.52415.51290.558ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد عصام ابراهيم السيد حسن29809

32.52715.52818.519121.588.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد عماد الدين عبد العزيز السيد السيد29810

26.5271628.517.515.5115.58.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد عنتر محمود عبد اللطيف السيد29811

19.52710.5261612.59958ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد فرج لبيب محمد حبش29812

30.5281629.5181512259ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد مامون محمد ابراهيم محمد29813

26.52214291812109.558ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد محمد السعودى عبد الواحد رمضان29814

33.5251829.51714.512378.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد محمود حسنى التهامى محمود29815

16.5229.526.58.5158355.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد مطيع محمود عطيه الشرقاوى29816

20231324.5815.588.556ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمد وليد حموده حموده مصطفى29817

31.52417271918118.557.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمود ايمن محمود عبد العاطى العراقى29818

32.5281828.5181812589.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمود محمد توكل ابراهيم ابراهيم29819

182615.527131899.56.56.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168محمود محمد محمود اسماعيل عبد الرازق29820

35.52917.52816.518126.57.56.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مصباح المنياوى محمد محمد ابو صالح29821

3.567.515613853ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مصطفى زينهم عبد الهادي عبد الغني محمد29822

29.5281828.516.516120.57.57ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مصطفى صالح محمود المحمدى احمد29823

3324172915.518118.559ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مصطفى محمود مصطفى حامد الدسوقى29824

1016142410147456ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168منصور محمد منصور جمعه ابو العنين29825

1522.5142481483.556.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ناصر محمد محمد المتولى عبد الكريم29826

242617.528.513171097.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168وجيه عبد العزيز عبد الرحيم البشالوى29827

23141121.57.514.5777.54.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168وليد احمد عبد الرازق محمود احمد29828

301213.528.59189358.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168اسماء محمد الحسينى الباز محمد29829
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352719.53019.51813158.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168االء صابر عبد الجواد محمد الشربينى29830

2919.516.52916.515110.558ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168االميره رضا احمد احمد يوسف المنصورى29831

24.519.512.52914.51510057ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168امال محمد رجب ابراهيم محمد29832

34271829.519.51512854.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168امنيه باسم محمد الشربينى احمد29833

34.52014.529171611556.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168امنيه منصور ابراهيم ابراهيم عويضه29834

35241728.519.51712458ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168انجى عاطف المتولى محمد المتولى29835

33.53018.527191712859ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ايمان باهر حموده حموده مصطفى29836

33301826.518.5181265.59.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ايمان محمد صابر محمد الشربينى29837

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ايناس قدرى السعيد السيد محمد29838

342915.52617.51612255.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ايه عبد الناصر احمد عبد الحميد القصبى29839

3324.516.51912.516105.568.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168بسمه السيد رمضان عبد القادر رمضان29840

9.52241331151.535ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168جهاد ابراهيم احمد على احمد29841

28.52613.520.59.516985.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168جهان احمد عبد الحميد احمد الصاوى29842

10.523.51321414725.56.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حنان ايمن ابراهيم السيد ابراهيم29843

312712.5251018105.55.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حنان ايمن السيد محمد السيد29844

36.53019.526.51917131.55.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168حنين على عبد الهادى احمد29845

232916238.51899.557.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168دنيا احمد محمد محمد ابراهيم29846

2026.5616.511.515.580.557ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168دنيا هانى رجب العسيلى29847

16.51851881265.557ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168دينا سيد احمد رمضان سيد احمد29848

يا خالد عبد المولى طلبه ابو العال29849 34.5281726.59.515115.559.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ران

يا هانى ابراهيم محمود29850 343018.526.519161285.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ران

37.52819281718129.547.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رجاء مختار عبد الحميد محمد ابراهيم29851

24241121.591589.536.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رحاب السعيد السيد السعيد عبد النبى29852

36.52918.52916.518129.53.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رحاب السعيد عبد الهادى ابو الحمد محمد29853

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رحمه محمد عبد الهادى عبد العزيز29854

35301926.515.5181265.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رحمه محمد يحى محمود29855

33.53016.523.51619119.53.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168رضوى محمد على بدوى29856

32.530192918.51812959.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ريم محمد يوسف مهدى يوسف29857

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168زينب ابراهيم رسالن محمد شاهين29858

27.52519.517.51118100.55.58ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168زينب عبد العزيز طه احمد مصطفى29859

36.52820302018134.54.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168زينب عصام حمزه عبد الواحد بندق29860

37282030161913138.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168سلمى صدقى نجاح احمد السيد29861

35.52620292018130.549.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168سلوى عاطف الصباحى نبيه يوسف29862

3426.52028.518.518127.5410ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168سمر احمد راغب برهام الباز29863

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شروق السعيد رمضان محمد العجمى29864

3730203020181373.510ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شروق عماد عبد اللطيف الباز محمد29865

3629193018.518132.53.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شرين مجدى عبد اللطيف حسين رضوان29866

133.54.573.512.531.542.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شهد السيد حسن عبد الوهاب بدر29867

221615.518.5617.5784.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شيماء عصام عبد الفتاح محمد29868

31291726.51318116.53.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شيماء محمد السيد سعد ابراهيم29869

34292030171813059.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168شيماء محمد منصور ابراهيم السيد29870

36.53020301918135.53.510ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عزه ماهر محمد محمود عبده29871

302917.527.591711349.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168عال حامد محمد محمد محمد الباز29872

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168علياء محمود صالح محمود محمد البربرى29873

11.512.5917.5914.559.53.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168غادة احمد السيد احمد السيد29874

36271829.51118121.559.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فاتن احمد محمد المحمدى شعيشع29875

3829203019.518136.549ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فاتن السعيد رجب عبد الغنى محمد29876

3830203019.518137.54.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فاطمه الزهراء السيد الشربينى عبد الفتاح29877
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35.52920261718127.545ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فاطمه عبد الناصر ابراهيم السيد حماده29878

36.5302029.520171366.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168فوزيه احمد حامد احمد حامد29879

3729.5202719.51813378ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168كنوز احمد سامح رمضان محمد29880

36.53020281817132.578ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مديحه عزت فوده ابراهيم29881

27.528.52024.516.51811765ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مرفت مبروك محمد مبروك مصطفى29882

30.5241624.5121910767ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مروه احمد عبد اللـه حافظ نور الدين29883

36.529.519.529.518181335.59ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مروه اشرف السيد محمد السيد29884

343015.525.514181196.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مريم رجب عبد اللطيف على العجمي29885

35.53020291818132.55.59.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مريم شاهر مهدى احمد عبد الرازق29886

18.522825161889.55.56.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مريم عبد المعبود احمد عبد المعبود جاهين29887

35.529.52030191813468ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مريم على شحاته على شحاته29888

36.529.5203020181365.57.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مريم محمد صبحى احمد عبد المجيد29889

362817.52917.5181284.57ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مريم محمود محمد احمد حليمه29890

31.526.518.52510.515.51124.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168منال احمد المتولى محمد المتولى29891

3329.5192817.5181274.58.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168منة اللـه محمد عبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح29892

34.52818261518121.549ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168منة اللـه موسى عيسى موسى السماحى29893

2015.512.516.53.516684.52.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168منه اللـه عبد الفتاح حجاج عبد الفتاح عبد هللا29894

35281828.516.51812656ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168منى محمد السيد محمد محمد29895

32.52719271517120.54.56ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مى رضا سامح عبد العزيز احمد29896

29.53014.524.51518113.526.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مى محمد السعيد غازى عيسى29897

30261826171911748.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مياده السيد محمد عباس محمد29898

11.563.510.531734.535.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168مياده منتصر السيد السيد نور29899

2926.5172918.5191204.510ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نجوى سمير محمد محمد االمام29900

17.57.51675.516.553.554.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ندى رضا شوقى محمد سليمه29901

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ندى محمود مصطفى فرحات مصطفى29902

293018.526.51617.512058.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ندى منتصر محمد عبد العزيز ابراهيم29903

27.52916.525.51519113.558.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نها الصباحى السيد المتولى يابس29904

31.52816.526.514.518.511758.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نهال متولى جمال السيد ريه29905

33.526172515.518.511759.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نور باسم عبد اللـه محمد احمد29906

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نورهان السيد شعبان عبد العزيز النادى29907

45333121832ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نورهان السيد عبد الهادى السيد الدسوقى29908

272015.527.5121510276ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نورهان عشماوى المتولي حسن يوسف29909

29.52315.527.516.519.511259.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نورهان محمد عبد الحميد احمد الصاوى29910

3829.517.529.519.519.513469.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168نيره حمدى محمد على مصطفى29911

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168هاجر منتصر حسن عبد النبي علي عبد العال29912

38.527.518.5302019.5134.569.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168هدى محمد على عطيه السيد29913

34.52918.527.51916.5128.559.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168هدى محمود عبد الستار على عبد الفتاح29914

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168هدير ابراهيم السيد عطيه جبر29915

000000000ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168وسام تامر عبد العزيز ابراهيم محمد29916

31.520.5172519.518113.547.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ياسمين جمعه حمزه عبد العزيز يوسف29917

2510.592314.518.58246.5ادارة نبروه  005محمود على حسن القربه ت أ  0168ياسمين سمير عبد العزيز السيد السيد29918

21.5211629.516.515104.548ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169احمد اشرف جمعه عبد المقصود29919

14.56.513.52811.5167447.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169احمد زاكي عوض زاكي29920

96.510289.5126358ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169احمد عبد المطلب احمد عبد المطلب محمد29921

28.526183019.515.512259ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169احمد محمد الرفاعي محمد اسماعيل29922

1715.51526121285.558ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169احمد محمد المتولى عبد الحي اسماعيل29923

8.510.59.52710.5116647.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اسماعيل سعد عبد اللطيف اسماعيل29924

22.514.514.5261214.589.567ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169البسيوني علي محمد بدير البسيوني29925
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28.52917301815122.569ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169السيد ابراهيم السيد دياب احمد29926

6101126.581461.566ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169السيد محمد محمد حامد الحماقي29927

231515.5291618.598.578ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169الطنطاوى ابراهيم حامد عبد الواحد29928

15.51017.526.516.514.58658ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169جمال عبد الشافي البسطويسى عبد الشافي29929

23.52817.529.51413.5112.568ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169حامد يحيى حامد يوسف العوضى29930

000000000ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169حسام السيد السيد احمد السيد29931

4.5513281111.561.555.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169خالد السيد حسن حسين حسن29932

3629.518.5282016.513269ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169خالد مصباح حمزه محمد عبده29933

312316.527.514.515.5112.569ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169رزق محمود رزق عبد الفضيل البيلي29934

10.578.52510136145.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عبد الرحمن عبد الباقى عبد الباسط عليوة29935

14.57.5916.571154.555ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عبد الرحمن محمد محمد عطية عبد الهادي29936

2718182815.516.5106.548ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عبد السالم محمد عبد السالم الششتاوي29937

11.517.516.52813.5158757.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عبد الوهاب ياسر عبد الوهاب عبد الرازق29938

36301828.517.517.513067.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عوض محمد عوض سيد احمد محمد29939

271616.520.5911.58967.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عيسى فرحات عيسى حسين عيسى29940

919.51616.56.510.567.544.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169فريد ابراهيم عبد الخالق عبد المجيد عبد العزيز29941

34.528.517.529.51515.512558.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169مجدي محمد محمد يونس رزق29942

3630193019.518.5134.568ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محسن عبد الجليل زكريا عبد الغني المرسي29943

25271825.513.517.5109510ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد البربري29944

26.527.515.5239.51610246.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد الدسوقي محمد الدسوقي عبد الحميد29945

31.529.5182717.515123.547ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد السيد عوض المتولي يوسف29946

9.514.514.511.58135843.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد السيد فتح اللـه السيد علي29947

2928172916.516119.557ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد خالد مصطفى المتولى مصطفى29948

1218.516126.58.56543ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد فاروق محمد السيد سليمان29949

29.528.51729.514.51411966.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد مجدى محمد محمد متولي29950

34.529.52029.51817131.548ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمد محسن ذكريا عبد الغني29951

151617226.51076.555.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169محمود اسماعيل محمد اسماعيل29952

9158.5163.56.5524.54ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169هيثم عبد المنعم حامد عبد المنعم حامد29953

31242028.51618.5119.54.58.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اسراء احمد سالم عبد الحميد عمر29954

36292029.518.518.51335.59.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اسراء عبد الحكيم رمضان المتولى محمد29955

3221.5202914.515.511758ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اسراء محمد ابراهيم ابراهيم رمضان29956

32.520.52028.513.518.51153.56ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اسماء سعد ابراهيم ابراهيم الشافعي29957

36302027.52015.5133.53.56.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اسماء مصباح حامد محمود حامد29958

36.5282029.519.512133.54.55ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169امل محمد ابو الفضل حسن29959

000000000ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169امنية عزام حفناوي عبد الحميد حسن29960

36.52719.529.51912131.545.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اميرة ياسر عوض عطية عبد الهادي29961

1122.51521.513.51083.53.55ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169اية احمد صالح احمد حسين29962

29.5251718.513.514103.54.56.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169ايمان محمد عبد الجواد محمد29963

2122.515.52315.516.597.558.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169بدرية محمد على ابراهيم29964

000000000ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169جهاد عبد المنعم محمد ابراهيم29965

271214.515.51515.58444ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169حسناء احمد علي ابراهيم علي29966

3627.520241914.5126.544ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169رضا محمد عوض عبد اللطيف29967

3729203019.518135.557ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169روضة احمد محمد الشين عبد القادر29968

3430192117181213.57.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169زوزو ياسر محمود حامد محمد البراز29969

215.51511.5714.5604.55.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169سامية عبد العزيز مصباح عطية29970

35.5242021.51711.511849ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169سلمى السيد مصطفى عبد العزيز29971

32.5261922.51413.51144.58ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169سميه محمد احمد محمود احمد29972

33.52819.52415.514.5120.557.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169شمس ناصر المرسي المتولي المرسي29973
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342720301817.51293.57ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169شهد عبد اللـه علي ابراهيم عبد هللا29974

3429.5203019.5181334.57.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169شيرين السيد رمزى السيد ابراهيم29975

2224.515.5251510.510246.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169شيماء احمد رزق السيد علي29976

199.51620.5128773.57ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169شيماء عبد الباقى السعيد عبد الباقى السعيد29977

352919.53018.519.51324.56ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169صفاء ابراهيم عوض ابراهيم متولي29978

31.51819.527132.510948ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عبير السيد علي حسن حسين29979

363020301916.51355.58.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169عبير صبرى عوض ابراهيم متولي29980

27.51118271013.593.53.58ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169منة ايمن عبد اللـه محمد السيد29981

26.512.519261317.59738ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169منى احمد رمضان اسماعيل رمضان29982

3628.520281717.5129.548ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169مى محمود محمد اسماعيل سليمان29983

32.524.52026.517.517.512148.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169ميريهان هشام عبد اللطيف عبد اللـه29984

261514.525101290.548ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169ندى احمد عبد الخالق عبد المجيد29985

22.5172020.57.512.587.535ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169نورا طارق محمود ابراهيم29986

20817236.51374.53.56.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169نورهان احمد السيد محمد الحماقي29987

261119259149047ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169نورهان عبد الحميد محمد عبد الحميد احمد29988

2910202712.51498.548.5ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169نورهان على اسماعيل محمد علي29989

34.5172028.51617.51164.59ادارة نبروه  005عبد العزيز العيسوى بكفر الحصة ت أ  0169يسرية الرفاعى محمد اسماعيل فوده29990

31.53019.528.516.519.51264.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ابراهيم اشرف وهبه محمد شرف الدين29991

2424.52027.512.518.5108.55.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ابراهيم بدير مصطفى بدير خليل29992

2625.52027.59.518.5108.566ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ابراهيم مسعد ابراهيم مسعد ابراهيم29993

10.520.512262.5971.535.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ابراهيم مصطفى رشدى ابراهيم بدر29994

35.526.52027.51817.5127.576.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد اشرف حامد عبد الفتاح عبد الهادى29995

29.52718271418.5115.54.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد الدريني احمد عبد الوهاب عبد اللـه29996

202712.5269.517953.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد الدكرورى محمد الدكرورى خليل29997

2214.518.5264.514.585.536ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد السيد الشحات محمد ابو السيد29998

312518.526.51014.511147.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد السيد حلمى محمد عيد29999

34282028.511.518.512268ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد حمدى احمد احمد عامر30000

29.522.51824.51116105.578ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد رضا احمد احمد عبد الغفار30001

35.5281925.513.519121.558ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد رضا محمد السباعى فريد خليل30002

29.52616.528162011678.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد رمزى عبد العليم عبد الجيد الطنطاوى30003

9.5251722.56.51280.559ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد عاطف عبد الحق شعبان العجمى30004

1821189711.57357.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد عبد العزيز محمد محمد مصطفى30005

2925.518.52691810867.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح احمد30006

2623172613.517.5105.567ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد مجدى عزت المرسى الهوارى30007

25.52216.524.59.5189849.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد محسن محمد حسن البسطويسى30008

27.52916.52612.519111.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد محمد حسن على مصطفى30009

282817.525.51319.511269.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد محمد عبد المجيد محمود عبد العزيز30010

24.52416.52612.519103.589ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد محمود اسماعيل عبد المنعم الناظر30011

202613.527.59169678.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد هاني سراج الدين امين ابراهيم30012

202812.525.5916.59579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احمد وليد فرج مندور عبد الواحد30013

182713.52215.5159679ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسعد محمد احمد السيد محمد30014

2521.5172519.514.510879.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسالم عبد اللـه رشدى ابراهيم محمد بدر30015

14.513919.57136349ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسالم على مصطفى محمد عيد30016

23191120.512.5178679.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسالم محمد سليمان الصاوى عطيه30017

161410.520.51013.57179ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسالم مسعود اسماعيل القصبى خميس30018

29.5231520.519.516.5107.578.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسالم مصطفى عبد العظيم على عبود30019

15131420.5161578.558.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسماعيل فرج مسعد المرسى صعوه30020

1820.513.52111.51584.567.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170السيد احمد عبد اللـه محمود نصار30021
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000000000ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170السيد شعبان عبد العزيز شعبان خليل30022

8.52010.520.571466.566.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170السيد طارق احمد السيد العطوى30023

9.521.51119.51211.573.587.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امير محمد يوسف البسطويسى حجر30024

4.520.51521.5812.569.568.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حازم عصام خلف ابراهيم خلف30025

152412.52115.514.58878.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسام محمد عبد الرحمن محمد الحرش30026

312817.52414.514.511579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسن صابر محمد صابر محمد30027

33.526.517.5271918.5123.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسن محمد حسن محمد فوده30028

241813.52315.5189468.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسين ابو الحمول على ابو الحمول30029

11.519.512.523.513.51880.558ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسين احمد حسين يوسف البسطويسى30030

30271624.517.51511567.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسين محمد االمام حسين المتولى30031

23.52614231815104.557.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسين محمد جمعه على محمد30032

30.524.518222016.511548ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خالد طارق عبد الـله رمضان حما30033

28.526.517.52418.51511578ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خالد عبد الغنى احمد الموافى الموافى30034

2125.519.520171610377.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خالد محمد عابدين ابو الحمول القبانى30035

1.5910.56.511.5153934ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خالد محمد عبد اللـه احمد حسن30036

58.5141814.5156066.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170راضى عبد العزيز راضى عبد العزيز ابراهيم30037

19.522.5142115179268ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170رشدى فراج محمد المعداوى مصطفى30038

29.52618.52318.520115.577ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170رضا اسامه عبد اللـه عبد الجواد شعيشع30039

4.51610.516.58.515.55664.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170رضا جمال السيد على صابر30040

15.515.517.520.516198577.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170رضا مصطفى عبد الهادى السعيد حامد30041

22.52418.520.517.51910378.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زكريا رجب فايق على عاشور30042

25.5231724.517.517.5107.567.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زياد اشرف مختار عبد الهادى مندور30043

20211620.515.5209368ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زياد رضا عيد عبد اللطيف محمد الكنانى30044

28.5261723.5182011378.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زياد هانى جابر السيد عيسى قاسم30045

20.52118.52217.518.599.577ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زيدان رضا سعد محمد مندور30046

25271924.51817.5113.578ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سعد الدين كمال محمد عبيد الدكرورى30047

07136.512038.565.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سمير اشرف حمدى احمد الدسوقى30048

281918.5241818107.55.59.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سيف الدين محمد السيد سالم البطة30049

1120.514.517.514.5157877.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شادى عابد البيومى عبد العال30050

3828.52027.51918.513379.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شريف الشحات سعيد عبد الفتاح حبيب30051

289.5771433.536.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170صالح صبحى عبد الحليم الشربينى صالح30052

13.526.5172317.51797.558ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170طارق السيد السعيد عبد المقصود السعيد30053

312819.527.518.518124.558.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170طه حامد طه مصباح الحرش30054

312618.528.51915.512368ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عادل محمد عادل محمد زكى البرعى30055

22231923.516.51210457.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عادل محمود منصور على صعوه30056

13.514.510.51814.59.57157ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الحميد ابراهيم احمد عبد الحميد الشيخ30057

9.523181914.510.58447ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الحميد احمد شعبان عطوه يوسف30058

4201231405346ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الحميد حسن حسين السيد محمد االلفى30059

92011.517.5996746ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الحميد مصطفى عبد الحميد الموافى عبود30060

13.52016.51910.510.579.536ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن ابراهيم محمود ابراهيم المحجوب30061

13.523.515.51916.511.58857ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن اسعد فائق على موسى عاشور30062

192517.523.517.513102.537.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن السيد الشحات عبد الرحمن ابراهيم30063

1722.519.519.516.5129537ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن السيد عبد الرازق محمد عبد الرازق30064

17.5251917.516129557ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن جميل السيد محمد عبد العزيز30065

2825192818.516.5118.547.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن شبل محمد شعبان خليل30066

1521132014.51283.537ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن عبد العزيز الحسينى عبد العزيز الصاوى30067

27251928181411747.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن محمد رمضان عبد اللـه رمضان30068

29.525.51920.51915.5113.547ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن وائل ابراهيم رمضان ابراهيم30069
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21.517.514.519.515.513.588.567ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد العزيز خالد عبد العزيز الصاوى البيلى30070

23261920.516.51110557.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد العزيز عبد الدايم سالمه عبد العزيز يوسف30071

252618.520.516.513.5106.537.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد العزيز على محمد عبد العزيز عبد الغفار30072

181816.515.51211.58037.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد العزيز محمد عبد العزيز الشربينى ربيع30073

2726181916.515.5106.537ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد العزيز هشام حامد ابراهيم نصار30074

671612.51410.555.536ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الغنى اشرف عبد الغنى سالم السيد30075

24.514.5171616.519.588.566.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد القادر احمد عبد القادر رجب شبانه30076

2115.51716151984.577.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد القادر جمال عبدربه عبد القادر30077

21.52015.51712168665ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد اللـه ايمن محمد ابراهيم جحا30078

20.551617.513.516.572.565.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد اللـه جمال حسين محمد احمد30079

2410.51615.510.51676.555.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد المنجى محمد عبد المنجى عبد الحميد عمر النجار30080

000000000ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم ابراهيم العزب30081

2921.51720149.5101.546.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد المنعم محمد اسماعيل عبد المنعم الناظر30082

2620.51620.518.517101.566.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الوهاب طارق عبد الوهاب السيد عيسى عاشور30083

9.5210.51516105363ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ابراهيم محمد30084

15.51211.513.5141666.556.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن السيد الصباحى عبد العزيز المرسى30085

3526.519292020129.569ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الرحمن محمد عبد العزيز حجازى االغا30086

26.51813.51513198636.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد الفتاح موسى صابر عبد الرحيم شعيب30087

152.59126944.535ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد اللـه محمد عبد الحميد الششتاوى موسى30088

120.510.51279.54234.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبد المقصود على شعبان عبد المقصود سعداللـه30089

2318.51415.514.56.585.558.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عزت موسى عبد العزيز عبد الفتاح زايد30090

28.52213.521.5131798.569ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170علي وفيق علي عبد الحميد الصاوى30091

23.514141314.5177958ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عمر اشرف عبد اللطيف ابراهيم عراضى30092

3023.516.52017.518.5107.569ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عمر السيد الشحات عبد الرحمن ابراهيم30093

10.55989641.544.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عمر حبيب العطوى السيد العطوى30094

26161422.514.513.59347ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عمر محمد ابو مسلم احمد الحسانين30095

29.52818.5301715.512347ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عوض مصطفى عوض المتولى ابراهيم30096

2219.520.515.5968.545.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فؤاد رضا فؤاد ابراهيم حسن شبانه30097

6.51412.51812.51063.546ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فارس السيد عيد السعيد غانم30098

102419.52314.512.59138.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فتحى اسماعيل فتحى جمعة زيدان30099

52618.520.516188636.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فرج احمد عيد السعيد غانم30100

102513.52318.513907.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فرج العربى فرج عبد الجواد البيلى30101

7.5241720101078.578ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فرج سعد السيد العطوي حبيب30102

222618251416.51057.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فرج محمد فرج محمد ماضى30103

42215.5211414.576.57.56ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170كريم احمد الصاوى عبد العزيز بازيد30104

30.52519251919.5118.57.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170كريم احمد زكاء محمد عبد المعطى30105

29291926.519.5201237.58.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170كريم سعد خيرى سعد الدين امين30106

3.525.512.52113.519767.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170كريم عيد مصطفى محمد على30107

9.52615.52712.517.590.57.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170كريم محمد محمود السيد مهديه30108

1426182814.519100.57.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170لطفى خالد محمد الغريب محمد حماد30109

29281928.51720121.57.59ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مازن حسين توكل حسين االمام30110

9.522.51618.510.517.5777.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مبروك الرافعي عزت محمد غنيم30111

5.52513.522712.57377.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد احمد الشربينى احمد الشربينى30112

7.5271424.58198177ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد احمد سمير عبد العزيز جبر30113

30.52519.52517181177.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد احمد عبد الهادي عبد الفتاح محمد30114

25.52818.52616.520114.57.58.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد احمد محمد عبد العزيز الدميرى30115

122718.526.51519997.58.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد اسامه عبد الباقى محمد عباده30116

10225.520.50.51058.57.54ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد اسماعيل محمد عبد العزيز جبر30117
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24261825.59.5201037.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد السيد السيد احمد على حمزة30118

21.5291825618.599.57.56ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد السيد عبد اللـه محمود نصار30119

30.529192716.5201227.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد السيد عبد المعطى رضوان رزق30120

25.52617271318108.57.59ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد السيد عبد الهادى عبد الفتاح محمد30121

16171325.54.512.5767.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد السيد محمد السيد محمد جبر30122

2624.5142312.5131007.58.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد ثابت احمد محمد شاهين30123

3327.517.52714.520119.57.58.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد حسام محمد الشربيني ربيع30124

28.525.518.523.514191107.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد حسن احمد حسن احمد غازى30125

22.5271825816.5100.57.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد حسن حسين عبد العزيز عبود30126

192211267.513.585.57.56.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد حمدى حسن محمد المحجوب30127

8.5278252.511.5717.54.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد رضا الشحات المتولى المرسى30128

31.526152212.514.51077.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد رضا عطيه ابراهيم سالم30129

10.521721.51.512.561.57.55ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد رضا فؤاد محمد30130

32281926.515.515.51217.56.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد رضا محمد الششتاوى محمد30131

34.52919.52718.519.5128.57.59ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد رضا محمد حامد االلفى30132

131813.519.5512697.56.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد رضا محمد رشاد االمام30133

30.5251723.515171117.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد رضا محمود عبد العزيز متولى30134

318814.51844.57.55ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد سعد حسين حسين عبد النبى الطباخ30135

17211325.591885.57.53.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد سعد محمد عبد المنعم الشهابى30136

24.528142711.5181057.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد سعد محمد عبيد الدكرورى30137

92519122.51267.57.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد سالمه عيد السعيد غانم30138

9.521191321264.56.56.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد سمير صبرى حامد البيومى30139

22.524.5192010.51296.57.58.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد شاهين احمد محمد شاهين30140

32281925.517.51812279.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد عبد العزيز محمد عبد القادر بازيد30141

152315127.514.572.57.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد عبد اللطيف السيد المحمدى السيد30142

21815100.513.545.57.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد عبد اللطيف محمد احمد عبود30143

23.52919231617.5110.57.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد عبد المنعم اسماعيل عبد المنعم الناظر30144

30291823.514.5181157.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد عبد الهادى عبد اللـه عبد الهادى عبد هللا30145

322819191917.51177.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد عبد المغنى زكريا السيد محمد عامر30146

29261922.512.515.51097.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد على منصور حامد االلفى30147

1226.5181871481.57.56.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد عماد مصطفى محمد ابراهيم30148

1214.517114.516.5597.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد فرج محمد احمد بدر30149

2623182213181027.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد فرج محمد العزب المتولى30150

1219.516.513.551266.556ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد مادح سيد احمد محمد سيداحمد30151

3025.5182519.516.511858.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد مجاهد مصطفى محمد مندور30152

1827.518.5252149157.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد مصطفي عبد اللطيف عبد العزيز الحسنين30153

8.523.516.5190.5126866.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد مصطفي محمود عبد المعطي عمر30154

8.5221621.51166946ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد ممدوح ابراهيم الصباحى حسن30155

2171615.501450.565ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد نصر عبد العزيز عبد العزيز الديسطى30156

322818.518.5151711278ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد هانى محمد عبد الغنى حسن30157

182518.517.5517.58467.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمد يحي محمود كمال الدينيحى عراضى30158

379154.51238.537ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمود رضا عبد القادر محمد على30159

12.57.510.520512.555.538ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمود رضا عبد الهادى عبد العزيز حسن30160

16.510.514.51959.565.555.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمود عابد صالح السيد االلفى30161

20814.5257.5137538ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمود عبد المتجلى محمود الشراكى30162

20.5614.521713.56956.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمود عوض محمود عبدربه ابراهيم30163

13.54.57.519.5510.5501.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمود محمد الحسينى محمود ابراهيم غانم30164

1618.5421.5596568.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محمود محمد محمود محمد مجاهد30165
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28.518.513.52210.59.59377.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مصطفى حسن محمد حسن على30166

140.5423.58.59.550.537ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مصطفى محمد مصطفى على عاشور30167

272213.5241110.597.557ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مناع موسى رمضان موسى شندى30168

352518.5281616.5122.558ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منصور ايمن منصور عبد العاطى الشربينى30169

31.52518261617.5116.557.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170موسى محمد موسى عبد الفتاح موسى30170

1516.511.514.510.5166877.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ناصر فرج شحاتة البكرى سيد أحمد30171

14.523.51819.51311.588.553.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نور الدين محمد صالح الدين رجب البنا30172

35281927.517.51212757ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170وليد السيد منصور طه أحمد حرب30173

35.5241928.5171612457ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170وليد خالد سمير عبد الفتاح الدكرورى30174

3024192617.513.5116.557.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ياسر ابراهيم محمد السيد جاد30175

181511.518.59197257.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170يسرى اشرف حسن عبد ربه القبانى30176

2714192510.514.595.578ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170يوسف اشرف محمد عبد الفتاح زايد30177

26.5201825.51314.510356.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170يوسف المحجوب عطيه محمد يوسف30178

36.527192818.51712957ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170يوسف محمد محمود محمد ابو المعاطى30179

31.513.59258188776.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170احالم السيد محمد السيد الموافى30180

3327203019.519.5129.5510ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اريج خالد محمد شعبان خليل30181

2913.51329142098.579ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسراء اشرف رمضان عبد اللـه رمضان30182

38261727.516.520125810ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسراء حسام محمد الصباحى محمد30183

31.51216.527.517.51910578.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسراء عاشور السيد محمد حسن30184

382816.5281920129.579ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسراء محمد مصطفى االمام عبود30185

37.53018.5302020136810ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسراء محمود محمود ابراهيم المحجوب30186

3829.517.52717.518129.589ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسماء احمد فكرى ابراهيم جعفر30187

382918.5302018135.5810ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسماء خالد قاسم عبد العزيز عبد المعطى30188

34.53017261918126.589.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسماء رشدى محمد المعداوى مصطفى30189

19.517.54.521316.565.557.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسماء طارق صالح الدين مروان ريه30190

33.5261922.5182011989ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اسماء موسى الحسانين عبد اللطيف الحسانين30191

352518.5292019127.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170االء احمد فؤاد محمد المغازى30192

37.5281928.51919.513278.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170االء محمد السيد محمد السيد ابو الغيط30193

35.52418.529.513.51812188.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170االء محمد عبد الحميد عبد الفتاح احمد30194

3424.515.523.51620113.588ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170السيدة عادل سعيد احمد حمزة30195

3628.517281920128.5810ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170السيده صبحي محمد عبد المنعم محمد الشهابى30196

لـه عبد الرحمن شهاب30197 26.521.517.526.512.520104.569ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امال وجيه عطاءال

24.524.51125.5121697.589.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امانى عبد اللـه السعيد عبد الجليل ابراهيم30198

32.526132217.520111510ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امل اسامه محمد عبد العزيز متولى30199

36.52615.5241319.511558.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امل مصطفى عبد المنعم محمد مجاهد30200

282619211919.511348ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امنيه السيد عبد العزيز السيد عبد العزيز30201

332719242019.512359ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امنيه عبد الحليم محمد السعيد عبود30202

32282024.52019.5124.549.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170امنيه عبد الحميد حسين محمد عبد القادر30203

38.52820302020136.5610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اميرة احمد عطيه ابراهيم سالم30204

32.5292025.519.520126.548.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اميرة السيد محمد عبد الفتاح محمد30205

272719.523.5172011457.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170اميرة ماهر محمد على مبروك30206

2418.512.51011.51776.556.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170انجى راضى رفعت عبد العزيز ابراهيم30207

39.53020302020139.5510ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170انجى عبد الحميد مناع عبد العزيز مناع30208

7012.56.58.51534.546ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايمان ابراهيم عبد العزيز معوض على بدر30209

38.5292029.5202013748.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايمان احمد عبد اللطيف السيد المغازى30210

262719.524.5191811678ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايمان محمد حسين محمد عبد العزيز عبد الحافظ30211

33.5272022.5192012267.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايمان محمد عيد السعيد غانم30212

ام السيد على30213 18.51517.518.511.513.58157ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايه احمد االم
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30271825172011758ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايه احمد حسن عبد العزيز السيد30214

3729192519.520129.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايه احمد مصطفى محمد على عيد30215

35.52919.529.52020133.5710ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايه المرسى منصور المرسى ابراهيم30216

29222024.51720112.5610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ايه صبرى على محمد الخولى30217

34262023192012279.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170براء عبد الفتاح صابر عبد الرحيم السيد شعيب30218

393020302020139510ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170بسملة رضا فايز محمد عبد القادر30219

3027.519251917120.548.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170بسمه حاتم حجازى عبد اللطيف ناشى30220

30.52618.523.51917117.546.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170تسنيم احمد وجدى محمد الحسينى30221

3.5177.512311.54332.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ثريا صادق عبد العزيز السيد30222

25.528171917.513.510767.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ثريا محمد ربيع ابراهيم ربيع30223

34.5292026.52013.513077.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170جيهان السعيد عبد الحميد عبد الفتاح احمد30224

36.529.520282020134410ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حبيبة حسام الدين محمد الشاذلى30225

35.53020251915.5129.559ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حسناء عمر السيد حافظ السيد30226

32.529.51923.52017124.579ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حنان محمد المتولى البيلى السيد سيد احمد30227

273018.52419.515.511967ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حنين محمود الحسانين عبد العزيز الحسانين30228

18.519910.55.59.562.537.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حنين محمود على الغريب مجاهد30229

2624191917.516.5105.567.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170حنين محمود محمد حامد خير30230

فى عبد اللطيف عبد اللطيف محمد االلفى30231 24.515.518.51412.515.58567.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خلود االل

171815.51615.5158277ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خلود السيد عوض محمد محمد30232

34.5282025.5201812859.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خلود رضا الشحات المتولى السيد30233

38.528.52026.52020133.569ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خلود عبد الحميد مصطفى محمد عبد العزيز30234

30.526.52022.518.51411868.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170خلود هانى محمد السيد مجد البر30235

3726.52025.5201512957.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170دعاء عبد الرحمن عبد العزيز السعيد ابو المعاطى30236

8201215.513.510.56958ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170دنيا عبد الهادى محمد محمد عبد الهادى30237

10.5159.510.57.5105355.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170دينا السيد محمد على محمد الششتاوى30238

38.52819.525171712869ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170دينا سامح حسن عبد الهادى ىسعد30239

34.522.519.52619.517.512268.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170دينا فرج حمزة المرسى النجار30240

3224.5202419.51712068ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ذكرى عبده محمد السيد عبده30241

ا طارق على المتولى جمعه حنور30242 29.52615.52619.518116.567.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ران

27.591415101875.568.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170رانده على عبد العزيز السيد عراضى30243

36222024172011939.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170روان ابراهيم محمد حسن على30244

35.52820241818125.539.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170روان حسين حسين عبد النبى الطباخ30245

37.527.52028.52020133.539.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170روان عيد محمد السيد الصباغ30246

351519.5251318.5107.559.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170روان محمد عبد الحق شعبان العجمى30247

271316.5208.5138559ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170روضه صالح عوض صالح الحسانين30248

دا محمد احمد عبد الجليل على30249 3828.52028.5191813469.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170روي

33.59.5201415.51792.579ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ريم تامر عبد القادر مختار عبد القادر30250

3427.52026.5191912789.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ريم رضا عبد الصمد محمد حسن30251

3828.519.525.52020131.589ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ريم صبحى سامى عبدربه محمد30252

20.5613.51456.55979ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ريهام ابراهيم عوض الصاوى عطيه30253

24.52.514.510.519.55389.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ريهام محمد فتحى عبد الجواد البيلى30254

000000000ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زينب احمد على عطيه المتولى30255

26.53.59.516.54.5560.559ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زينب عبد الحميد مصطفى عبد الحميد حسن30256

3521.516.5271916.5119610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زينب عبد العزيز حامد عبد العزيز الرفاعى30257

342316.5251816.5116.5610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زينب محمد عبد المعطى الشحات محمد30258

372718.525.51917127610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170زينب وائل محمود عبد المقصود ابراهيم30259

34261625.517.517.5119610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سارة صبحى السيد عبد العزيز المغربى30260

342916.52519.520124610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ساره االمام رجب االمام عبد اللـه30261
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28.517.513.519.57.515.586.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ساره محمد عبد المقصود السيد ابراهيم البراز30262

28.51316.517.51211.587.579ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سالى حاتم محمد عبد العزيز متولى30263

262315.520.513189889.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سحر ابراهيم عبد الغفار محمد الدسوقى30264

30.52917.524201912179ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سلمى احمد المتولى احمد عبد الدايم30265

3129.518.523.52018.5122.589.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سلوى حسن عبد ربه محمد عبد ربه30266

151511141111.56669ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سماح مصطفى محمود الصاوى عبد العزيز بازيد30267

222012.51513.5158378.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سمارة اشرف منصور احمد احمد جعفر30268

3023.5151616.518.510169ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سميره مرسي همام حماد همام30269

32.528172117.51411698.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170سهبر عبد اللـه السيد سالم البطه30270

29271617.515.51710599.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شروق ادهم نصر الصباحى حسن30271

362819.52919.519132710ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شروق محمد المتولى عبد العزيز الدميرى30272

30.5241621.517.513.5109.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شهد احمد ابو العباس محمد الشيخ30273

29.521142116.51410279ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شهد اشرف السيد ابراهيم جاللة30274

34.52915.52718.519124.578.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شهد امين السيد محمد السيد ابو الغيط30275

28.52617.521171911078.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شهد حماد عبد الستار حماد الطنطاوى30276

7.519.51316.511.514.56889ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شهد عيد شلبى المتولى الصباغ30277

36.52917291918.5130.5610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شهد فردال حسن احمد حماد30278

35.52919.5272019131710ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شهد مصطفى عمرو مصطفى البراز30279

33.529.519.5272019.5129.5710ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شيماء على راجح احمد محمد العجيزى30280

30291922201912079.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170شيماء محمد شهبور صبرى عبد العزيز30281

23.5211619.516.515.596.577.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170صباح عبد العزيز السعيد محمد سعيد30282

342918.5272018128.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170صفاء احمد عبد الحميد على مبروك30283

301714.52117.512.510068ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عبير عابدين على ابو الحمول المتولى30284

31.5271724.517.518117.598ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عطايا هاني محمد سند االمام عبود30285

22.524.51625151610399.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170علياء عبد الرازق محمد عبد الرازق سرحان30286

36.526.51927191912899.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170عهود حسان يونس ابراهيم الشيخ30287

16.5201513.512127797ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فاطمه الحسانين سعيد الحسانين حما30288

24.519.516.5121418.586.588.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فاطمه السعيد شعبان السعيد محمد سعيد30289

2521.516.517.514.5199589ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فاطمه السعيد شعبان عبد الفتاح خليل30290

26.523181615.5199989.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فاطمه السيد على حلمى محمد سرحان30291

2022.51715.514.51989.589ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فاطمه حسن محمد عبد العزيز جبريل30292

37282029201913499.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فاطمه رضا عبد الحليم احمد شاهين30293

20.51015.59.514.518.57088.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170فاطمه سامح فايز على عبد العزيز عبد الغفار30294

711.515.57.59.5145157ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170لما عبد اللطيف الحسانين عبد اللطيف عبود30295

1115.5158.512.51762.587.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170لمياء مصطفى كمال مصطفى محمد سرحان30296

221816.51513.5188588ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170محاسن رضا العطافى المتولى العطافى30297

2417.513.51913.51887.588.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مرفت السيد طارق الصباحى محمد30298

342317.52617.51911889.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مروة اشرف محمد محمد دالل30299

3226.517.526.518.51912188.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مروة محمد عبد العزيز السيد عبد العزيز30300

29.521.5201716.519.5104.569.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مريم اشرف السيد احمد الحسينى الشراكى30301

3027.517.525172011759ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مريم حماده محمد موسي محمد الدبور30302

21.51517.514.5142082.559.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مريم رضا محمد عبد الرازق سرحان30303

13.51317.513.5132070.549.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مريم محمد ابراهيم يوسف النفاض30304

36.526.51818.515.5201155.59.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ملك طاهر عبد اللطيف السيد المغازى30305

1691391316.5605.54.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منار العربى محمد ابراهيم الزغبى30306

38.53020282020136.56.59ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منار عبد العزيز احمد حسن30307

3426.519.521.51919.5120.56.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منار محمد عبد العزيز عبد الفتاح زايد30308

14.52.59134.51443.544ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منة اللـه محمد فرج احمد محمد تعيلب30309
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29.5201821.515.519.5104.558ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منه اللـه عبد العزيز على حسن حماد30310

2620182415.515103.558ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منه ايمن محمد الغريب محمد حماد30311

37.529202717.51713169.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منه محمد طارق مصطفىعبد الحميد البراز30312

29.521.519.523.5171711149ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منه محمد عبد الغنى احمد على عبد الغنى30313

28.51217.5141219.58468.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منه محمد محمود عباس30314

3123.51920.5172011167.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منى جمال احمد موسى عبد الرازق30315

22.571714.513167455ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170منى على محمد على محمد الدميرى30316

3827202719.520131.5610ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مها وائل السيد على صابر30317

3326.519231920120.558.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مي المتولي المتولي ابراهيم السيد30318

34.528.5192419.520125.569ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مى محمد عبد العزيز عبد الفتاح زايد30319

25.5241913.512.517.594.537.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170مى منصور موسى عبد الحق شعبان30320

39.53019.526.519.5201354.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ميرفت محروس عبد الغنى السيد ابراهيم30321

35.52819.526.51820127.56.59ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ميرنا رفيق مصطفى احمد الدبور30322

362818.5271717126.559.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نادره فتحى حسن المتولى الدسوقى30323

26.510.514.511.5619693.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نبوية عبد الفتاح طه عبد الفتاح30324

362820292018.51335.59.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى ابرهيم احمد صالح محمد30325

35.525.519.52617.52012459ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى اسامه عزت يحى القبانى30326

37.53020262020133.559ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى االمام عبد الغنى احمد على30327

30.517.5192217.520106.558.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى السيد احمد حسن احمد30328

3728.52024.519.520129.558.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى ايمن زكاء محمد عبد المعطى30329

1681018.56.516.55947.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى تامر عاطف اسماعيل احمد الصاوى30330

3222.517.52518201155.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى توفيق محمد ابوبكر الدسوقى ابراهيم30331

28.51716.51613.51791.55.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى رضا عبد الغنى احمد البسطويسى30332

32.518.5182219201103.56.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى سمير عبد الحليم عبد الرحمن شعيب30333

33.52518.52619201225.58.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى عماد سعيد احمد حمزة30334

3224.51724.51919.51173.57.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى محمد حسين حسين متولى30335

325.51616.51416.58457ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ندى يحى على محمد الخولى30336

22.5416.515.5121770.555ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نرمين عبد المحسن المتولى ابراهيم30337

372619.524.5202012759ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نرمين محمد الشحات احمد السيد30338

37.5302029.5202013759.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نرمين محمد عبد الغنى بدير خليل30339

33.518.5192117.518109.559ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نسمه هانى منصور عبد العاطى الشربينى30340

30.512.5152115.51894.54.54ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نها محمود عبد الحميد عبد العزيز الدميرى30341

3313.516.518.5171898.55.56.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نور محمد احمد ابراهيم محمد جحا30342

37281928192013155.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نورهان اسامه محمد عوضين عمرو30343

36.52819.525.519.5201295.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نورهان حسين السيد احمد عبد الهادي30344

3418.518.5201617.51075.55ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نورهان عبد اللطيف حسن عبد اللطيفااللفى30345

36.5292029.519201344.510ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170نورهان محمد فتحى محمد حما30346

36.5291928.520201335.510ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هاجر السيد ابراهيم السيد ابراهيم خليل30347

16.551113711.552.52.57ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هانم عاطف طلبة السعيد الحماقى30348

26.5261819.51418.510449.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هايدى احمد حسن ابراهيم شبانه30349

222715.519.515.516.599.568.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هبه محمد عبد اللـه السيد محمد جبر30350

34262021.51818119.569.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هبه محمد عبد الوهاب عبد اللـه العشرى30351

37302028.52020135.579.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هدى حمزة محمد محمد حمزة30352

18.52820151616.597.537.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هند منصور السيد محمود ابراهيم30353

3629202919.518.5133.548ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هويدا حسين سمير السعيد عاشور30354

22.52219.516.515.517.59667.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170هويدا فراج ابراهيم احمد البراز30355

2715.520211917102.578ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ورده عبد المنعم عبد الهادى السيد شبانه30356

393020291919.513779ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170وفاء مصطفى رجب عبد الحميدالديسطى30357
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37.5262028.5202013279.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170يارا صبرى البسطويسى محمود بالل30358

29.522.51518.516.51810275.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170يارا عبد العزيز الرفاعى السيد العطوى30359

352919.5242019.5127.557.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ياسمين جمال محمد جمال محمد على30360

3120.51913.51619.510065.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ياسمين سعد عبد العزيز عبد الفتاح زايد30361

31261821.51617.5112.566.5ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ياسمين عباس محمود ابراهيم غانم30362

38302028.52020136.5710ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ياسمين عبد الحليم راضى راغب العدوى30363

24.5251717.51818.51026.58ادارة نبروه  005الشهيد مصطفى عبد القادر ع  0170ياسمين هشام عبد المعبود الحسانين محمد30364

2515.516201316.589.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171احمد السيد محمد عبد الفتاح على30365

16.51010.517.59.5176448ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171احمد سامح محمد الغريب العجيزى30366

2416.51718.516199249ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171احمد عصام احمد عوضين عمرو30367

242018.5201519.597.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171احمد محب موسى محمد احمد الدبور30368

2719.51923.517.519106.547.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171احمد محمد المتولى محمد شدو30369

2720191912.51697.568ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171احمد محمد محمد يوسف السيد30370

3626.519251517121.56.59ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171اسالم االمام عبد الدايم عبد الوهاب عبد العزيز30371

17.51818.522.510.513.5875.57ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171اسالم السيد عبد الفتاح حسن حماد30372

25.524191716.519.510248.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171اشرف رضا عنتر على ابو المعاطى30373

2825.51923.51719.511368.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171اشرف هشام عبد اللـه محمد غنيم30374

23201719.5171996.558ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171السيد السيد البيلى رجب البيلى30375

22.51616.51815.51988.559ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171السيد محمد السيد احمد حمزه30376

2119151915188959.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171السيد محمود المرسى عبد العزيز المرسى30377

19.51516.51710.51678.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171المتولى عبد العزيز المتولى عبد المعطى صفيه30378

87.5111581149.557.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171امير اشرف شكرى حامد النجدى30379

12.59.51114.511.514.55967.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171جمال اشرف جمال عبد اللـه على نور الدين30380

23.511.5171313177867.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171حامد هشام ابراهيم موسى العدوى30381

20.59.515.515.514167557.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171حسن محمد عبد الوهاب حسن عبد الوهاب30382

1110.5141111.512.55847.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171حسين رجب حسين عبد العزيز ياسين30383

2721.51819.516.516.5102.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171زياد احمد شكرى حامد النجدى30384

28.524.5202315.519111.548.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171زياد المتولى الحسانين المتولى عبد العزيز30385

1117202114198347.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171سعد حامد حسن السيد30386

21.52316.52113189557.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171سعيد اكرامى يحى السعيد محمد30387

31.5262025.5161911969ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171صالح محمود صالح احمد على حمزه30388

21.517.51320.58.5198147ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عبد الرحمن احمد حسن الشافعى عبد العزيز30389

3126.517.526131911479ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عبد الرحمن رجب احمد عبد الحميد الديسطى30390

26.52516261818111.568ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عبد الرحمن محمد فاروق البيومى عبد الرحمن30391

2426.515.524.51419104.568.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عبد العزيز شعبان عبد الحميد محمد عبد الستار30392

8.520.512.517.5516.56446.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عبد العزيز محمد احمد يونس عبد ربه30393

3227.51825.516.519.5119.559.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عبد العزيز هشام عبد اللـه محمد غنيم30394

ام الشربينى30395 12.5241922.59.516.587.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عبد الهادى فتحى رشاد االم

2626.519.524.511.516.510857.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عصام رفعت السيد الغريب حماد30396

30.528.520281616.512359ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عصام محمد فتحى مركب صيام30397

31.528.519.5251719121.548ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عمر عبد الناصر المتولى عبد النبى الطباخ30398

23.523.515.520.511209457.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عمرو عبد اللـه محمد محمد عبد العزيز30399

151510.51592064.538ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171عونى مصطفى رجب شفيق30400

17189.51481666.568ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171فارس عبد العزيز محمد حسن ابراهيم30401

14.513.510158166168.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171كريم عبد العزيز عبد العزيز الحماقى الدسوقى30402

7.59.51013.551845.547ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد انس صهيب ابراهيم السيد30403

23.520.51013.51017.577.568ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد رضا السيد محمود رمضان30404

17.519.58.5141217.571.567ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد رضا عبد الوهاب حسن عبد الوهاب30405
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1813.51013.5886347.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد شاكر السعيد محمد عاشور30406

142.51015817.549.548ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد عبد العزيز اليمانى عبد العزيز اليمانى30407

23.527162115.51810379ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد محمد عبد المعطى الششتاوى محمد30408

8.525.565.57.5165368.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد مصطفى توفيق ابراهيم صهيون30409

302916.524.516.517116.569.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد مصطفى عبد العزيز السعيد ابو المعاطى30410

30.528152215.516.511179.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمد منصور المتولى محمد المتولى30411

20.5221115917.577.568.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمود صبرى مصباح السيد حسن30412

30.5291927.516.518.5122.589.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171محمود محمد عبد المعطى الششتاوى محمد30413

372819.529.518.514132.588.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171مهند جمال شلبى المتولى الصباغ30414

10.522.51010.5161669.587.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ناصر رضا مجاهد محمد طيبه30415

3026.51723.517.519114.577.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171اسراء ابراهيم عبد العزيز فتحى عبدربه30416

2925.516.523131810768.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171امال منصور حسن السيد عيسى30417

12.516.5814711.55846.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ايمان رمضان فرج عبد العزيز عبد الوهاب30418

17.522.5819915.57656.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ايه محمود السيد محمد عبد العزيز30419

262617.526.51914.511576ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171بسملة وائل احمد خليل احمد30420

12.52311.521.52.518.57147.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ثريا سرور محمد حامد شبانه30421

27281921.516.519.511279ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ثريا عبد العزيز موسى ابراهيم الحرشى30422

ا رضا جمعه اسماعيل خميس30423 14.524.59.520.52.51671.567.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ران

يا السيد يوسف السيد حسن30424 10268211.51066.548ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ران

1125.511.524.51.5167458ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171رحمه احمد محمد حسن حماد30425

11.525.56.5211.5126678ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171رحمه خالد الدسوقى ابراهيم عبود30426

23.5241221.54.51585.576ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171رشا محمد عوض محمد السيد سعيد30427

3729.519.529191913487ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ريم امجد يوسف غازى يوسف30428

1724.582471980.557ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171سعاد محمد سمير عبد العزيز جبر30429

10187.517.54.51557.558ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171سلمى محمود عوض السيد المتولى30430

19.517.511.514.57.51970.538.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171سماح سليمان محمد الشافعى عبد العزيز30431

14.510.5915.5101659.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171سماسم نصر الدين محمد رجب محمد30432

1711.51114.510.51564.548ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171شربات طاهر صبحى عبد الفتاح محمد30433

1412.510.517.5111565.538ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171صدفه محمد حسين احمد قاسم30434

14.514.511.518.59.51468.548.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171فاتن ابراهيم القصبى محمد المهدى30435

23.523.513.5242018.5104.559.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171فاطمه السعيد عبد السالم فضل اللـه30436

17.517.58.515.58.517.567.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171فاطمه خالد عبد العزيز الحماقى30437

34.519.512.520101796.549.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ليلى عبد اللـه رمضان عبد هللا العشرى30438

2117102110187958ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171منال ايمن المتولى عبد المعطى ابوصفيه30439

2722.51524.51619.510559ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ميار حماده نبيه رجب الحسانين سيد احمد30440

3525.518.526.51918.5124.559ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171نانسى ابراهيم على عبد العال خضر30441

14.510.5121713.512.567.548.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171نبيله عبد الحى على عبد الحى اسماعيل30442

21.513.59.51714.5177646ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ندى عبد العزيز عبد اللطيف على احمد30443

3124.51524.515.519110.568.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ندى محمود السيد محمود شعيشع30444

19151015.5816.567.557ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171نرمين رضا صبحى المتولى المتولى30445

1619.59114.517.56046ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171نرمين عبده على عبده خليل30446

27.5231623.515.516105.558.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171نورا شعبان محمد حسن عبد العزيز30447

107.510179.514.55458.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171نورهان نصر محمد محمد دالل30448

2214.51018.511167658.5ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171هاجر البغدادى محمد حسن حماد30449

35251925.518.519.512348ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171وصال سمير حسين سليمان عبد العزيز30450

37.52917.52719.520130.55.510ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ياسمين حمام عبد اللطيف عبد العزيز ياسين30451

27.512.51725.517.5191005.510ادارة نبروه  005البدراوى والحسينى ت أ  0171ياسمين محمد القصبى محمد مهدى30452

62.5693.5102746ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم احمد ابراهيم احمد طه30453
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20616.521.516.515.580.556.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم اسامه محمد خليفه محمد30454

4.52.5595102656.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم على ابراهيم المرسى على30455

112.56.513.591642.53.57.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم على المغاورى البيلى احمد30456

4.513.56.57.57.51839.54.57ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم عيد ابراهيم بدير الحمار30457

15610.59.58.515.549.555ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم كارم ابراهيم القصبى صقر30458

2181316.58.517.56767.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم محمد السعيد حجاج المتولى30459

279.514.514.511.520776.57.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابراهيم محمود السيد محمدالعيسوى30460

6.5258.5415265.57ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ابو العز عبد الرؤف على ابو العز30461

23.5121415.5716.5725.58ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد اسامة حامد محمد محمد30462

30.515151881986.55.58ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد الحسين عبد اللـه عبد هللا30463

341416.5241319101.56.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد السيد السيد السعيد منصور30464

36.526.515.523.516.519.5118.569ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد السيد الشناوى عبد المقصود خليفة30465

32.52719.52312.519.5114.54.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد السيد فراج عبد المجيد سالمه30466

342719.526.51518.512278.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد حمدى احمد حافظ محمد شكر30467

36.520.51822.516.5191145.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد حمدى عبد الحميد محمد30468

32.51217211317.595.548.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد شعبان زيدان زيدان فرج30469

2520.52026.513.512.5105.567ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد عبد السميع محمد السعيد عنتر30470

3110.518.52012199278ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد عبد الغفار المرسى عبد الغفار محمود30471

16.51013.5161016.56668ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد قاسم عبد الرسول قاسم30472

269.51712.510.519.575.569ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد محمد عبد المنطلب جاد الرب مصطفى30473

11.523.5810.558.558.548ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد محمد مختار محمد مصطفى30474

20151516315.5695.57ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد مختار السيد بدر على30475

7.59.511.512.54.51145.546.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172احمد هاني عبد العزيز احمد احمد30476

13.511.589.52.516457.57ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اسامة ماجد العربى على محمد ابراهيم30477

8.5103.513.51.511.5375.56.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اسالم رمضان عبد الفتاح رمضان عبده30478

23.512920.5211.5674.58ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اشرف ابراهيم زينهم عبد الحافظ30479

12148.513.53.51451.54.57ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اشرف ادهم عبد العزيز عبد الهادى جمعه30480

16.519.518.5185.510785.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اشرف الحسانى االمير السعيد المرسى30481

36.524202519.52012589.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اشرف السيد شاكر عبد العاطى بدران30482

1012.56.517.5214.548.54.56.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اشرف شفيق صابر غازى منصور30483

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اشرف عبد الباقى محمود عبد الباقى30484

66.56.513.52.511.5355.56ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السعيد عبد المؤمن محمد نجيب السعيد30485

26.521.518.522.517.513106.568ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيد بدر السيد بدر على30486

6.514.57.5235.56.55786.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيد حسن مصطفى مصطفى حسين السيسى30487

24.516.51816.58.510847.57ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيد رضا السيد المرسى على جمعه30488

11.510.59.515.53.56.550.557ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيد رضا السيد عبد الخالق عيسى30489

12.59.5715.531047.556ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيد محمد رمضان محمود عبد العزيز30490

118.549.52.5735.56.55ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيد محمود السيد المرسى على30491

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيد ناجى محمد السيد عبد الصمد30492

3.59.5511.53.58.5335.56ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايهاب السعيد سرور زكى المرسى30493

27.522.513.521.51411.59988.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايهاب السيد احمد عبد العزيز محمد30494

232.5118.57.51052.557ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايهاب عماد يحى عبد العاطى بدران30495

6.50.56.573.56243.55ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسام رضا محمد صابر القناوى30496

ام البيومى30497 8.57157.548421.56ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بالل هشام محمد االم

2211.520146.517745.56.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بهاء الدين احمد جالل شحاته سيف الدين30498

2711.5181910.515.58657.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حانم حلمى منير عبد الحليم ابراهيم30499

15.52014.51911158047.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حجاج منصور صابر عز الرجال30500

179.518.517.512.597556ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حمدى رضا خطاب محمد المهدى30501
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24.5192028.516.515108.567.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حمدى عماد حمدى عبد الحميد عبد الجواد30502

3622182317.517.5116.569.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172خالد جابر جابر السيد عبد العزيز30503

1815.51820.510.517.582.557.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172خالد عبد الفتاح محمد ابراهيم محمد30504

16.59.515.52213.517.57758ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رزق شريف حامد ابراهيم محمد30505

23.53.517147.51365.535ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رزق وائل رزق عبد العزيزعبد القادر30506

197.514.5147.51262.555ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رشاد حسام الدين كامل احمد شكر30507

146.51177.5124655.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رضا محمد بدران عبد العاطى بدران30508

61.5766.5122775ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رضا وليد محمد حسب النبى  أبو زيد30509

2814.516.52317179969.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سامى على سامى محمود عبد العزيز30510

10.512.510.5106.512.55058ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سعد هانى عبد الماجد محمد عبد الفتاح30511

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شريف خليفه عبدربه خليفه30512

26121719.5121786.576ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شريف رجائى السعيد محمد عبد الفتاح30513

14813127125445ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شريف محمود شريف محمد محمود مجاهد30514

96.57.513710.54354.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172صالح محمد سامى عبد العزيز محمد30515

ام البيومى30516 362819.529.519.515132.578.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172طارق امام محمد االم

181619.526141593.577ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الحميد زينهم عبد الحميد السعيد صقر30517

35.5261928.5161612547.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الرحمن سلمى محمد السعيد محمد30518

18.512.5182011.513.580.547.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الرحمن قاسم عبد الرسول قاسم الطنطاوى30519

149.51718121370.535.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الفتاح احمد جمعه عبد الغنى عبد الفتاح30520

4610.58.5573435ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الفتاح حاتم عبد الفتاح عبد الغفار حافظ30521

13.57.513128.510.554.586.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الكريم محسن عبد الكريم عيدالغنى عبد المعطى30522

2614.51820.514179378ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد اللـه ابراهيم رخا عبد الحميد رخا30523

249.517.516.581775.578.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد اللـه جابر رزق عبد الغنى عبد المعطى30524

24.5171418139.586.576.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد اللـه محمد العوضى تاج المتولى30525

2921.5192312.51110577.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد اللـه محمد عبد هللا عبد الفتاح عامر30526

341517.523.51513.510577.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد المنعم ايمن عبد المنعم عبد الهادى شبانه30527

26.522.51624.515.51610578.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد المولى حمدى عبد الحميد محمد30528

139.514.52010146764.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عبد الغنى30529

2414162313.515.590.577.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عبده عبد اللـه30530

6.511414.51114711ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبد الغنى على عبد الغنى على عبد الغنى30531

510.516151010.556.565ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبده محمود عبد النبى محمود سالمة30532

7.5131816141068.576.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172على عبد العزيز شحاته عليوه شحاته30533

9.511181711.510.56777.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172على عزت على عبد الرازق ابو العنين30534

10.511.517.518.514.59.572.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عماد الدين حامد حامد احمد سليمان30535

1113.5151711.596868.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عماد شعيب محمد محمد على30536

25.52417.51913209967.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عمرو رضا عبد السالم احمد عبد العال30537

33.5231726.51419.511478ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عنتر وليد بدر الحديدى بدر30538

22.52014.520.512.5139078ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مجدى حمدى جاد الرب عبد اللطيف مصطفى30539

23.520.515.521121292.578ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محسن اسامة محمد عبد اللـه عبد المعطى محمد30540

2712.515.51713158578ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد ابراهيم الدسوقى عبد الغفار سالمة30541

94141311.51651.546.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد ابراهيم رمضان محمد الدسوقى30542

61144683174ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد اشرف المحمدى على عبد الغنى30543

35.520.5193018.511.5123.577.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد اشرف لمعى عسكر30544

29.58.51717.515.514.58877.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد السعيد عنتر السعيد محمد30545

171.512.515.51314.559.556.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد السعيد محمد السعيد عبد العزيز30546

31.52216.5271717.511478ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد السيد حامد ابراهيم محمد30547

8.58912.5910.54776.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد السيد رمضان محمود عبد العزيز30548

7.51.51514.56.584573.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد السيد شاكر محمد سالم النجار30549
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10.5810.510.52152ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد السيد منير عبد اللـه ابراهيم30550

54.51511.5511.54162ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد حمدى عبد الحميد عبد البارى زيدان30551

28.522162712.5121068.58ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد حمدى عبد الحميد محمد30552

35.5261928.518.519.5127.588ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد خلف عنتر السيد مهران30553

6.51911.58.5736.56.57.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد ربيع رمضان عوض رمضان30554

84.513.513.59.514.5493.55.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد رضا مسعد جمعه حامد30555

97.517.514.5131361.56.55ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد سعد حجاج المتولى شحاته30556

35.529.520302019.513599ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد سعيد شحاته ابراهيم شحاته30557

37.528202919.519.51348.59.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد طارق عبد الغفور محمود المرسى30558

36.52715.526.515.518.512179ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد عابد محمد عبد العزيز عبد القادر30559

26.524.515241418.5104710ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد عاطف متولى محمد القناوى30560

112213236.516.575.55.58ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد عبد السالم جمعه عبد الرحمن30561

18188145186387ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد عبد المحسن محمد عبد المحسن عبد اللطيف30562

19.52414.525.51419.597.57.57.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد عبد الناصر طلبه عباس عبد العزيز30563

39.53019.5302019.513999.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد على عمارة على محمود30564

39.53020302019.5139.5910ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد عيد عيد عبد اللـه شعبان30565

612.535.51.5928.53.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد ماهر مصطفى مصطفى حسن السيسى30566

342519.52618.5191237.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد مبروك النادى رمضان30567

19.52615.52416171017.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد مجدى جاد الرب عبد اللطيف مصطفى30568

9.51991911.516687.57.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد محمود على احمد احمد مطاوع30569

13.51711.518.5121372.55.59.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد محمود محمد محمد عبد المعطى فضل30570

8.517.52022.5121680.578ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمد هانى ماهر عبد السميع اسماعيل30571

3.503.514.51.56232.56ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمود عبد الواحد عبد البارى سليمان الغرباوى30572

17.523.51526.513.517968.59ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمود محمد حميده محمد محمود القطيرى30573

1922.5182814.5171028.59.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172محمود محمد محمود موسى محمد شعبان30574

1517.514.523.5131483.55.57.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مصطفى عبده عزت المرسى محمد30575

272012.5256.5159178ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مصطفى محمد عبد السالم احمد عبد العال30576

212015.525.5814.59068.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مصطفى محمد عبد العاطى عبد العال30577

44710.53728.53.55ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هشام عبد الحميد رمضان عبد الحميد العدوى30578

2.55.505.508.513.51.52ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172يحى احمد يحى المتولى محمد30579

372518.5261619122.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ازهار محمد ابو االسعاد عبد العزيز محمد القشطى30580

1219.5924514.569.556.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اسراء محمد على ابو العنين على30581

28.526.51922.5918105.566.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اسماء السيد محمد ابراهيم شعيب30582

3930203017.519.5136.55.510ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اسماء رمضان بدير حافظ السيد30583

2524.516.524.513.518.51046.55ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اسماء عبد العزيز عبد العزيز تاج30584

2822.515.5261218.510466.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اسماء ناصر بدران عبد العاطى بدران30585

393020301919.5138610ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172السيدة القداحى اسماعيل السيد صالح30586

27.524.517.520101999.567.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172الشيماء محمود محمد احمد ابراهيم30587

3524.51721.5121411066.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ام كلثوم رجب مصطفى نعمة اللـه30588

35.5281922.514.520119.55.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172امال سالمه سعيد عبد العزيزمحمد احمد30589

383019.5301720134.54.59.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172امال فيصل المهدى عوض رمضان30590

26.52517.525.51319107.587.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172امل وائل محمد فؤاد جمعه30591

613.56.515.531844.55.53.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172امنية جمال نيازى السيد البسيونى30592

13.5201119.54.51568.55.55.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اميره عزوز المحسب محمد ابو المعاطى30593

5137142.511.541.53.52.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اميره عماد الدين حسن شعبان المهدى30594

91811.51551658.555ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اميره محمد محمد عبد اللـه طلبه30595

29.52818.525.516.52011855.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172اميره محمد محمد فرج القصبى30596

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172امينه عبد العظيم محمود على احمد رمضان30597
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302117.523.51119.51034.53ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172انجى محى الدين سويلم محى الدين سويلم30598

332517.523.5122011144ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايات وجيه عبد الهادى طه عبد المعطى30599

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايمان صبرى السيد المتولى محمد30600

61001006.52644.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايمان عبد الرازق عيسى عمر30601

1211.517.515.53.511.56046.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايه احمد الكنانى اسماعيل30602

19151715.58.513.57555.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايه الرفاعى فوده حجاج فوده30603

161416168.513.570.546.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايه الغريب زغلول الغريب محمد30604

15.5715144.514.55655ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايه جمال منصور حامد احمد30605

3222.515.5231318.510659ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ايه منصور رمزى منصور ابراهيم30606

32.526.515.519.5716.510134.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسمة عبد الحميد حامد عبد الحميد عبد البارى30607

29.5191623.517.515.5105.549.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسملة اسامة محمد سعد محمد30608

2925.51624.514.516109.548.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسمه اكمل احمد غازى30609

24.51515.512.57.5187548.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسمه انور عبد الفتاح على احمد30610

30.52017.52416.518.5108.5510ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسمه صفوت عبد الحليم صابرالسمان30611

2111.51817.5717.57556.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسمه فرج محمد فرج القصبى30612

281315.518712.581.545.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172بسمه وليد عوض طلبه محمود30613

024.5181815075.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172جهاد عادل عز الرجال سليم30614

4.56.51111.51.512.53544ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172جيهان طه احمد طه البرعى30615

3026.517.518111610348ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حبيبة هانى محمود الغريب الطوخى30616

24111418.551572.545ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حسناء رضا منير عبد الحليم ابراهيم النجار30617

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حنان احمد السيد احمد السيد30618

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حنان عبد الحميد محمد عبد الحميد  ابو العنين30619

3323.519.526.51918.5121.559.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حنان محمود حامد محمود مجاهد30620

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172حوريه احمد عبد الفتاح محمود محمد30621

332518.52616.519119510ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172دنيا احمد احمد زيدان احمد30622

23.5911.526919.57956.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172دنيا ايهاب عوض السيد امام30623

39.51318.525.5918.5105.558.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172دينا سراج الدين لطفى كامل راغب30624

3613.51523.58.518.596.554.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172دينا سالمة عبد الرحمن سالمه عبد الرازق30625

24.56.510.52141366.556.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رباب الشبراوى على عبد الحافظ اسماعيل30626

15.59.58.5166.510.55667ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رحاب شعبان منصور موسي محمد30627

21.5211223.514.51292.559.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رحاب محمد رزق عبد الغنى عبد المعطى30628

15.55.54.51335.541.557ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172رغدا خالد فرج ابو العنين الرفاعى30629

225618.561257.557.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ريهام موسى منصور موسى محمد30630

26.581026101780.558.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172زهور عوض حسن شعبان على30631

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172زينب السيد دسوقى نبيه محمد عبد اللـه30632

382918.53018.519.5134410ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سارة سند مصطفى محمد30633

2211.514.518816.57448ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سعاد ابراهيم رمضان ابراهيم محمد30634

38.53019302020137.5510ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سلمى عبد العزيز الشافعى عبد العزيز الشافعى30635

31.52316.525142011069.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سما عالء محمد طلبه عمر االلفى30636

2814.516.524.512.5209659.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سماح ربيع رياض السيد المتولى30637

331217.527.510.519.5100.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سماح سامح حلمى محمدي ابو زيد30638

34.516.515.52713.518.510748.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172سمر رزق الطنطاوى حسين الطنطاوى30639

38.52818302017.5134.559.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شروق اشرف مراد عبد العزيز30640

25.52314.527.51615.5106.559.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شروق عبد العزيز عبد اللطيف عبد العزيز عياد30641

28.5918.59816.57355ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شرين جمعه رضوان حسن احمد30642

21.5913.56.571557.546ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شهد السيد محمد ابراهيم محمد30643

26.514199.51116.58058.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شهد محمد الشحات محمد جمعه30644

117.513.59614.54744.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172شيماء جمعه السيد ربيع البيومى30645
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23.581821.51318.58459ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172صباح اسعد محمود احمد سالم30646

34231728172011959.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172صباح محمد البسطويسى ابراهيم السيد30647

34.52317271520116.549.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172صفاء مجدى محمد عبد القادر ابو المعاطى30648

814.5810619.546.557ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عبير رضا نجاح شعبان السيد اسماعيل30649

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عزه محمد احمد محمد فوده30650

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عزيزة القناوى وجدى محمد صابر30651

3525202119.518.5120.549ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عزيزة محمد محمود محمد الفقى30652

37252021.51719.5120.559.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عفاف رجب ابراهيم القناوى عبد الرحيم30653

332119.520.516.518110.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172عيشه السيد محمد عبد المعبود30654

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172فاطمة اشرف السيد محمد ابراهيم سعد30655

3822.5192818.52012659ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172فاطمة الزهراء نصرالدين فريد محمود المرسى30656

3825.519.525.519.52012858.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172فاطمة رضا المرسى محمود المرسى30657

3524.5202718.52012589ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172فاطمة محمد على احمد سليمان30658

3222191812161037.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172فايزه حامد البدوى حامد حامد30659

24191615.581682.567ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172فلاير عثمان حسن شعبان على30660

19.516.51510.5612.567.557.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172لبنى عصام نيازى عبد اللـه الحنفى30661

919.519.512.55.515.56643.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ماجده حامد احمد حامد السيد حسين30662

33.52618.5211315.511258.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ماجده محمد ماهر محمد بدر30663

9.5613.511.551345.545ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مروه ابراهيم محمد محمد دياب30664

36.5301929.52020135510ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مروه اشرف عبد العاطى عبد العاطى القصبى30665

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مروه مكرم حسن شعبان على30666

25.525.51885.51382.542.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مريم رضا ابراهيم زيدان احمد30667

372818.527.51917.513057.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مريم فواز محى الدين عبد الحميد سليمان30668

35.5291926.519.514129.577ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مريم محمود عبد العزيز تاج المتولى30669

29.52518281611.5116.557ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172منة اللـه عبد الجواد شعبان عبد العزيز منصور30670

32.5291929.516.515.5126.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172منه اسماعيل عبد السميع اسماعيل30671

32.5272025.514.515119.556.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172منه اكمل كمال محمد حامد30672

3128.52022.51415.51164.58.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172منه اللـه عبد الهادى على عبد الهادى غازى30673

31.52519.526.517.517.512049ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172منى هانى سامى محمود عبد العزيز30674

312518.525.51518.511557ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172منيره الشربينى محمد احمد متولى30675

3023.519261517113.558.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مى احمد المتولى احمد الطنطاوى30676

504704.51633ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172مى مصطفى محمد عبد العزيز القشطى30677

30.524.51926.517.51811856ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ندا عماد احمد سالمة مجاهد30678

2725182581210367.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ندى اشرف عبد الحميد محمد الزغبى30679

30.5261923.58.511107.548.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ندى السيد احمد على المنسى30680

181817205.5978.568ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ندى حسين سامى حسين ابراهيم30681

25.528182817.514.51178.58ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ندى عالء احمد سليمان المصرى30682

1718.518.523.511.5158966ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نرمين السيد محمد محمد اسماعيل30683

18.526182310.518968.58ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نرمين رضا عبد العزيز الشحات30684

322719.52715.519.51218.59ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نسمه نبيل عبد المنعم حامد الشافعى30685

3328.518.527.513.52012189ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نغم هشام محمد حامد محمد الزغبى30686

292919.521.516.520115.589.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نها احمد محمود احمد االمام30687

8.5171318.54.51561.589ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نها عبد الرحمن السعيد ابراهيم30688

272716.510.51117.59289.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نهى عبد العزيز يوسف عبد القادر يوسف30689

27.5261921.5817.510288ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نورا رضا بدران عبد العاطى بدران30690

18.51115.52112.515.578.577.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نورا على البربرى الدكرورى محمد30691

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نورا فخرى مصطفى مصطفى ابراهيم30692

8.5201415.56.51064.578ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نورهان اشرف عبد العزيز بدر على30693
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01514.516.5605257ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نورهان حجاج محمد حجاج عيد شتيوي30694

69.55.5123.58.536.555.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نورهان عبد الفتاح عبد النبى عبد الفتاح محمد سالم30695

38.5281925.518.519.5129.579ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172نورهان عبد المجيد عبد العزيز عبد المجيد30696

36.51718.5251418.511178.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هاجر بدر غازى بدر غازى30697

35.51215.523.51318.599.588ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هاجر جمعه السعيد عبد الحميد رزق30698

26.51717.517.511.5179087ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هاجر عبد الرؤف حسين عبد الهادى30699

23.5201920.514.51797.589ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هاجر عماد الدين حلمى محرم العشماوى30700

2822.516.519.51315.599.588.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هاجر هانى السيد غازى ابراهيم30701

8.5221313.511.5868.547ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هاله محمود سمير احمد محمد عالم30702

9.515.5131814127067.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هايدى محمد السيد جاب اللـه السيد30703

252517211415.510258.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هبة احمد المرسى احمد المرسى30704

29281523.514.515.511048.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هبه محمد جمعه محمد ابراهيم30705

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هدى الحكالوى عبد اللـه عبد العزيز محمد30706

2.52210.5989.55226.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هدى عبد اللطيف احمد الحسانين خضر30707

252618.529.516.515.5115.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هناء الكحالوى محمد محمد العزم30708

7.5181513.510146456.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هناء محمد السيد احمد محمد30709

1221.519.51413158056.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هنية السيد العوضى تاج المتولى30710

000000000ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172هنية على محمد الدمرداش30711

35.52418231617116.558.5ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172وفاء السيد مشرف عبد المعطى30712

22.519.5181814159279ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ياسمين احمد محمد فرج القصبى30713

2827.519.523.51815116.559ادارة نبروه  005الشهيد حامد عبد العاطى  ت أ  0172ياسمين محمود محمد ابراهيم احمد30714

34261925.517.51612279.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد اسامه احمد محمود ابو العال30715

3.5136.5108114159.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد الغريب ابراهيم الحسانين المداح30716

10.517.56.510.511125669ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد حسنين محمد حسنين المداح30717

322416.524.5161611369ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد حمدى حمدى السيد سليمان30718

29251822.51716.5111.588ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد رجب الحديدى عبد الوهاب محمد30719

34.528182716.515.512489.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد رزق رزق حالوه30720

29251625.51615111.568.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد عبد الحميد شعبان يوسف عبد الحميد30721

2214.5151261469.567ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد محمد عبد الغنى البكرى سليمان30722

30.52118227.512.59969ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173احمد محمد وجدى احمد ابراهيم30723

9.51011.5175.5753.564.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173السيد ابراهيم ابو الخير ابراهيم30724

3021.518.522.5714.599.568ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173السيد احمد السيد محى الدين ابراهيم30725

23.51716.514.56.511.57856ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173السيد محمد السيد عبد العزيز30726

16.514.512.5103.510.55768.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173انور محمد انور عبد الحميد حسانين30727

34.52517.5271316117610ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173ايمن محمود احمد محمود احمد30728

31.52618.525.511.512.511369.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173جالل حازم جالل السيد عبد المنعم خضر30729

21.52116.522.5812.589.569ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173حسام حاتم ابراهيم السعيد عبد العزيز دبح30730

27.5241823.5912.510268.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173حسن محمد جابر مصطفى السباعى خضر30731

15.52011.5146.51067.558ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173حلمى عبد المطلب حلمى عبد المطلب حسن30732

302317.520.5912.510069ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173رامى زغلول حامد احمد السباعى خضر30733

252416.517.59159268.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173رزق خليفه فتح اللـه مخيمر عبد العال30734

36.5292026.513.518125.5710ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173رشاد حسين فتح اللـه محمد عبد الفتاح30735

01265162454.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173رضا رفعت عبد الفتاح راشد سليمان30736

35.5241827.511.512116.569ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173شادى محمد على فهمى سالم30737

25.517.514.51710.516.58567ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173صبرى جمعه وحيد الدين عطيه30738

33.52517279.51311269ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173عبد اللـه على محمد الدمرداش خضر30739

18131016285969ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173على ياسر السيد محمد السيد30740

611.57111.593757ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173فرج المتولى فرج المتولى على30741
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1018219.512.513.56258.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173محمد عاطف رمضان عوض حسن30742

13.516.56.5166.5125948ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173محمد عمارة فرحات احمد الششتاوى30743

3428193019.518.5130.579.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173محمد فتحى على عبد العليم على دبح30744

34.52819301917130.579.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173محمد محمود سليمان راشد سليمان30745

32.521.518.52215.516.5110610ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173محمود احمد حجاج محمد حجاج30746

31.523.5172414.517.5110.5510ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173مصطفى محمد عبد القادر احمد عبد القادر30747

9.513.55154.57.547.567.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173نادر خليل عبد المنعم عبد الوهاب30748

17.5201216.511.512.577.578.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173يوسف خليفه فتح اللـه مخيمر عبد العال30749

35.527.518.53018.516.513069.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173اسراء احمد احمد السامولي30750

3525.519.52919181286.59ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173اسراء اشرف عنتر سليمان الغريب30751

363019.527.51817.51316.59ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173اصاله اسالم محمد اسالم30752

9.510920.51013596.57.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173الطاهره فكيه محمد السيد30753

36.52919.524.51516124.56.59ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173امال وائل صالح عبد العزيزعبد الهادى خضر30754

32.52817.524161511859ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173اميره احمد احمد عبد اللـه ابراهيم30755

29.518.51322.513.517975.57.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173اميره عمر يوسف عطية جابر30756

32.52919281918127.57.59.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173امينه عصام حمدى السيد البقرى30757

36291924.517.514.51266.58ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173انوار يوسف احمد يوسف عبد العزيز30758

28.522182316.516.51086.58.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173ايمان مصباح مصباح شعبان موسى30759

12.519.513.522101277.56.58ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173ايه عزت رجب البسيونى يوسف30760

34291929.519.517.51316.59ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173حسينه محمد فرج اللـه عبد الهادى خضر30761

1820.510181214.578.54.56ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173حنان حسانين سيد يوسف شلبى30762

29.525.517.5241517111.556ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173خلود صبرى محمود حسين السباعى30763

302912.5251618112.568ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173دنيا محمد عبد العزيز عبد القادر محمد30764

252411.5261518.5101.566.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173رحمة محمد محمد احمد سالمان30765

36.52819.529.51919132.579ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173روان محمد مدحت حسين عبد الفتاح30766

34.52818.52916.517.5126.56.57.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173ريحانه اسامه مصطفى عبد الحافظ30767

36.5282029.519.519.5133.579ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173سهير احمد فرج اللـه عبد الهادى خضر30768

21.520.59.518.57.515.577.56.55.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173عبير عبد الهادى مصطفى عبد الهادى30769

32.527.517.522.518151186.58ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173فاطمه رضا سيد يوسف عبد العزيز30770

20.521131810.516.58367.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173فرح اشرف مختار اسالم عبده30771

34.524.51825.51418116.577ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173كوثر محمد مصطفى عبد الهادى30772

3528.516271819.5124.56.58ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173مريم السادات محمد البكرى راشد30773

35291929.51919.5131.569ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173مريم سليمان حامد اسالم عبده30774

192610.520.59.513.585.56.57.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173منار المتولى عبد الرجمن محمد خضر30775

3027.5182312.517.51116.57.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173ميسون محمود حجاج محمد30776

29.52814.52516.518113.56.58.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173ندى الطبالوى شعبان عبد القادر30777

38.52717.524.513.5191217.57.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173نورهان صابر عبد الفتاح الزكى احمد30778

16.5164.5147165875ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173هدى احمد ابراهيم احمد اسماعيل30779

31.528.5173019.518126.589.5ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173هدى فؤاد فؤاد السعيدالبقرى30780

3728192718.520129.57.59ادارة نبروه  005ابستو ت أ  0173هناء شعبان توكل شعبان موسى30781

25.52112.516.51614.591.56.53.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ابراهيم رامى ابراهيم عبد الجواد يوسف30782

192319.51915.515967.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ابراهيم محمد على احمد احمد30783

24.5201717.514.51893.57.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174احمد السيد عبد المقصود محمود30784

1398.51169.547.57.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174احمد الكحالوي محمد بدر30785

1322.514.513.512.513.5766.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174احمد جمعه عبد الظاهر بدوى موسى30786

23.51717.514.514.512876.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174احمد جمعه محمد عبد الرحيم احمد30787

ش عبد النبى30788 19.5202020169.595.56.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174احمد عبد النبى دروي

28.516.51921.515.5181017.54ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174احمد على عبد الفتاح احمد30789
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34.5241921.519.517.5118.56.55.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اسامه يوسف المتولى الهاللى30790

11109.510810.548.54.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اسماعيل مصطفى اسماعيل محمود المغربى30791

27.525.519.51714.5141046.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174الرفاعى محمود الرفاعى محمد طلبه30792

30.520201613.515.51006.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174المتولى جمعة عبد الظاهر بدوى30793

ام ابو الوفا30794 16.52317.51915.51391.56.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174المحمدى السيد المحمدى االم

22.520.513201513.5916.54.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174المرسى جمعه المرسى المرسى الصاوى30795

32.526.52027.517.5191246.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174جمال احمد جمال فؤاد عبد الحق السيد30796

17.5127.51468574.53.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174جمال ذكريا عبد العظيم بدير30797

30.52719.524171711864ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174جمال عبد المنعم فتحى محمد البيلى30798

7.5189.5134.5652.573ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174جمعه خيرى العدوى عبد السيد العدوى30799

1924.51319.513.51489.554ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174جميل هانى حسنين عبد العزيز حسنين30800

36281824192012555ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حسام الدين سامى على خميس على ماجد30801

27.5261913.5141710053.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حسام الدين شعبان مصطفى شعبان30802

20.5241012111277.55.53.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حماده السيد ابو الفتوح السيد على30803

26.523.516.5251114.5102.56.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حمدي وليد السعيد جاد الحق عطوه30804

293019251715.512076.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174خالد جمعه السيد المعداوى30805

221513.515.513.51079.53.52.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174رضا خضر ابراهيم محمد عنبر30806

142212161414.57862.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174رمضان الرفاعي رمضان على30807

1720.513.513.5121576.54.52.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174رمضان محمد السيد حامد غيطاس30808

5.513.571438.5434.51.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174زينهم عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز30809

23.51818.516.5151191.542.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سالم السيد احمد سالم احمد30810

2419.51618.512.51790.553ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سامي سالم عبد الهادي يوسف30811

29.523.51920.51817110.56.56.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سامي محمد سعد السعيد البيلي30812

2018.510.5151314773.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سعد الدين نصر البسطويسى سعد احمد30813

2823.51618131598.549ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سعد فيصل سعد السعيد البيلي30814

28.51317161017.584.534ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سمير رضا عبد السالم عبد الفتاح30815

2.50071510.520ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شبل السيد شبل خليفه شبل30816

17.520.51618.59.5128264.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شعبان خيرى صبرى مخيمر ابراهيم30817

23.5241921.511.51099.542.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174صابر زيدان زيدان عبد المنجي حسين30818

23.525192015.5111034.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174صبحى محمود صبحى ابراهيم30819

252718.520.511.511.5102.53.53.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174صبرى حامد عبد الحميد عبد الجواد30820

27.522.51619.51213.597.54.54ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عبد العاطي عبد الباقي عبد العاطي عبد الباقي30821

11.516.516.51311.513.5694.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عبد العظيم محمد عبد العظيم عبده ابوعيطه30822

8.5161912.511.512.567.532.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عبد الغني جمعه اسماعيل محمود30823

3019.518.517.51516.5100.53.52.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عبد اللطيف السيد محمد عبد اللطيف محمد العدوى30824

1012.514.5118.51256.55.51.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عبدالـله عبد العاطى عبدالـله عبد الحميد شفيق30825

1414.518.5141313.5744.52.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عبدالـله وائل عبدالـله نصر احمد30826

6.516189.5815.5582.52.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عبده محمد عبده البيلى عبد العزيز30827

24.520.516.517.510.51889.552.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عصر جمعه محمد حامد يوسف30828

15.57.5986.51246.52.52ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عطيه ابراهيم محمد محمد عماره30829

000000000ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عالء عطيه عبد الموجود عطيه ابراهيم30830

33.5281724.518.519.5121.563.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174على الدين عوض على سيد احمد30831

7.51412131114.557.552ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عمرو اسامه الحسانين سعد الحسانين30832

23161614.51412.583.541.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عمرو خالد حسن حامد علي30833

17.522.5192114159453.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عوض ابراهيم عوض محمد الشحات30834

31.5291923.519.515.5122.52.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عوض محمد حجاج على احمد30835

2923.517.51915.516104.552.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عيسى رضا عيسى عيسى على30836

2323.518.522.51619103.543.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174فتحى ياسر فتحى المغازى بدير30837
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342616.5251916120.55.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174كريم سعد على نوفل سعد30838

3326172318.519.5117.542.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174كريم عبد العزيز السيد عبد العزيز ابو الخير30839

22.520.515.52215.519.59652.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174كريم عيد عبد المؤمن عبد الجواد30840

171515.516.510.51674.533ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174كريم محمود رجب محمود رجب30841

3729192816.517.5129.567.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ماهر كمال ماهر عوض البيلى30842

17.510151910.514.57264ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محسن المتولى احمد عبد الستار احمد30843

29.5231722.517161096.55.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد اشرف جمعه ناصف30844

1813.513.519.514.514.5794.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد السعيد عبد النبي السعيد عبدربه30845

25.518.51920.5151698.563.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد الشربينى احمد الشربينى30846

1914.515.518.510.5107853ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد المعداوى السيد المعداوى30847

1416.517.516.513977.55.54.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد جمال عبد السالم السيد محمد30848

25271925.51715.5113.55.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد حسن محمد محمود عبد الكريم30849

28.52418271917.5116.577.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد حمدى السيد ابراهيم30850

99.511.51811.57.559.564.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد رزق توفيق عبد الستار احمد30851

32.5191222.512.51198.56.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد رزق عزالرجال عبد اللطيف30852

26.525.51824.51815.5112.56.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد سامي عبد الحميد محمد حسين30853

312714.523.517.517113.565ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف العدوى30854

272316.52115.516.510355.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد عطا اللـه عبد المنعم عوض محمود30855

13.591217121363.543.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد على نجاح رمضان ابراهيم30856

121613.517.51310.57254.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد عيسى السيد عامر30857

25.5201415131887.56.54.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد محمود عبد الهادى عبد المجيد30858

181013.51610.510.5685.53.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمد هانى عبد اللطيف عبد الخالق عيسى30859

192113.51910.514836.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمود ابراهيم على احمد احمد30860

16.5139.5136.511.558.564.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمود اشرف ابراهيم محمد مشاق30861

22.52819.521.518.518.51107.59ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمود الشحات طلبة السيد الشحات30862

13.521.518.51815.514876.57.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمود رضا جمعه البيلى العجمى30863

1523.51719.516129155ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمود عبد الخالق محمود السيد محمد30864

3325.518.5191718.511366.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174محمود محمد محمود عبد النبى صالح30865

1319.518.51915128566ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نبيه احمد السيد نبيه عبد الحق30866

12.523.51818.515.5138864ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174وائل وليد ابراهيم عبد النبى عبد الهادى30867

420.517.51512.51169.554ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174وليد محمد زنهم عبد العظيم المرسى30868

322919.528.52020129710ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اسراء البيلى سمير البيلى عبد الحميد30869

322518.52516.5161177.59ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اسراء محمد البدوي السيد محمد30870

11.516.51412.515.5127056.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اسراء محمد محمد سليمان منولى30871

27.52718.5221716.511268ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اسماء عبد الفتاح عبد الغفار سعد30872

9.522181513.57.5786.54ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174السيده خالد يوسف احمد30873

32.527.518.5242017122.57.59ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174السيده فكري شكري جمعه ناصف30874

ش محمد على شحاته30875 307.52.513.5145.52.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174امال دروي

520.518.5915.56.568.57.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174امل تامر عبد الرحمن عبد القادر30876

9.519.518.514.516.51078.56.57ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اميره احمد عبد النبى يوسف احمد30877

22.5261815171598.57.58ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اميره عاطف جمعه احمد30878

102316.511139.573.56.55.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174اية رجب الشحات المعداوي30879

22.518.518.51210.519.58274ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايمان الدسوقي عبد العزيز محمد الدكروري30880

34.53019.5302019.513476.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايمان السيد متولي السيد شاهين30881

222118.521.51713.51006.58ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايمان انور سرحان السيد اسماعيل30882

2924.51920.514.517.5107.57.56.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايمان ايمن حافظ السيد حافظ30883

332718241819.51207.58ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايمان رمضان محجوب عبد المالك30884

172219149.51081.576ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايمان رمضان موسى محمد سيداحمد30885
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36.5281928.520181326.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايناس احمد عوض محمد الشحات30886

2418.518.513.51416.588.56.57.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايه ابراهيم عبد المقصود المهدي30887

212217.520.51515966.57ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايه محمد عبد العزيز محمد سعيد30888

251217171517.5865.56ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ايه وليد السيد على محمد30889

312819231819.51197.57.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174بسمله امين حلمى عبد الحميد محمد العدوى30890

31.52818.523.518.519.51207.58ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174بسمه عبد الستار السيد عامر بدرالدين30891

20.52118.518.5171495.57.57ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174جنه عزوز عبد الحميد السعيد30892

212518.52118.518.51047.56.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حنان ربيع البدراوى احمد العطار30893

26.52718.521.515.517.51095.56.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حنان رضا عبد الهادى عبد النبى30894

3427.516.52818.519.5124.57.59ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حنان على ايوب سالمه البدوى30895

26.527172313.5171078.57.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174حنين يوسف موسى جمعه موسى30896

2222.51619.513159388ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174خلود البيلى حسن حامد على30897

342818.525.517.520123.57.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174دعاء عبد المنعم عبد الفتاح احمد30898

15.52417.51714.51588.567ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174دنيا بخيت الشحات المعداوي30899

282518.519.51617.51077.54.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ديانا محمود رجب محمود30900

21.524.5191915179945ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174روان محمد عبد الهادي سليمان30901

36.5291824.516.517.5124.54.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174روال رمزي مصبح رياض محمود30902

2126.51523.513.51599.53.57.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ريهام عالء محمود رجب عبد العزيز30903

26.527172414.517.51093.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ساره السيد محمد محمد عنبر30904

000000000ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ساميه سعد البيلى سعد حامد30905

3426.51822.5141711555ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ساميه شعبان مصطفى شعبان30906

3026182012.515.5106.57.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ساميه محمد سعد عبد المقصود حسن30907

342919271719.51267.59ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سجده توكل عبد الحميد السيد زياده30908

4.541083729.542.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174سناء اشرف نجيب السيد حافظ30909

36.52818.52618201276.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شاهندا الشحات على محمد الشحات30910

26.523.5172112.515100.53.57.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شروق ابراهيم محمود السيد محمود30911

2820.517.524.51416104.53.58ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شروق على عبد اللـه عيسى محمود30912

342618231518.51163.58.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شهد عطيه السيد قاسم عبد العزيز30913

34261923.516.5191194.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شيماء حسن مهدى محمد بدوى30914

30.523.5192412.519109.53.58.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شيماء عاطف محمد عبد العزيز جبريل30915

32.526.518.523.514191153.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شيماء عبد المنعم ابو الفتوح عبد المنعم30916

34.526.518.5231418116.56.55.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174شيماء على عبد الفتاح على موسى30917

21.519.514.517.56.512.579.548ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174صبحيه ايمن وجيه السعيد الشحات30918

24.52016.5218.513.590.56.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عاليه شعبان عبد الرسول ابو الفرج30919

31.52518231318.5110.56.59.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عزه عادل على محمد متولى30920

3628.518.525.51919127.56.510ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عال ابراهيم الحسنين عبد القادر30921

18.524.518.520.51514973.56ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174عال على السعيد عبد اللـه السعيد30922

212017.523.51413.5963.56ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174علياء المقام جمعه غيطاس جمعه30923

10171719.5101373.545ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174غاده رجب محي الدين عبد المنعم30924

13.5231719.5137863.58ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174فاطمه ادم عبد العزيز محمد سعيد30925

8.52118.51813107957ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ليلى محمد فاروق محمد سيداحمد30926

3025192216.513.5112.558.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ماجدة الشناوي شكري الشناوي30927

81918.521.514.513.581.566.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174مروه صالح محمود محمد محمود30928

000000000ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174مروه عوض السيد احمد على30929

000000000ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174منه عبد المعطي العشري عبد المعطي عيد30930

1126.517.521.5141290.557.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174منى حمدي قرني حسين30931

22.52518.51816.513100.556.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174منى عبد الغني صالح عبد الغنى حامد30932

22.524.51819.51615100.556.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174مى جمال محمود ابراهيم البسيونى30933
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102716.520111184.557ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174مى سمير عبد الوهاب عبد الغفار30934

9.55.510.56.51.5733.55.53ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174مى صالح فؤاد احمد ابراهيم30935

2025.51922.51515.510266.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ناديه محمد فؤاد ابراهيم30936

383020301819136510ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ناهد اشرف عبد الهادى نوفل30937

292619231417111410ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نجالء ايمن شكرى الشناوى محمد30938

28.5261921.512.515107.549.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ندا اشرف سعد عمر عجاج30939

000000000ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نرمين السيد المحمدى االمام30940

212016.52010.5168847.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نرمين وحيد يحى محمود محمد30941

2413.515.515.51114.579.541.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نسرين محى الدين حامد عبد الباقى30942

5.514.58.5117.54.5474.51ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نسمه اشرف نجيب السيد حافظ30943

13.516.518108.59.566.541.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نشوى صبحي مسعد السيد الشحات30944

30.52216.519.513.516.510252.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نورا محى الدين حامد عبد الباقى30945

32.527.520271917.51264.54ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نورا وليد جالل عبد الستار معوض30946

21.521192015.513.59742ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نورهان عبد العزيز السيد قاسم عبد العزيز30947

13.5915.52112.56.571.54.52ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174نورهان عبد الغني عبد الهادي عبد الفتاح30948

30.524.516.522.51619.511055ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174هبه ايمن محمود محمد محمود صالح30949

3429.52025.517.520126.54.57.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174هبه سمير شكرى جمعه ناصف30950

3425.517.523.51616.5116.54.56ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174هدى حماد فهيم المعداوى محمد30951

11.5221921.513.57.587.52.52ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174هدير محمد على عبد الغفار30952

26.526.51623.515.5151084.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174والء الصباحى السيد الصباحى غازى30953

21.523.518.51911.513.59444.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174والء جمعه عبد المؤمن عبد الجواد30954

26.523.516.52311.517.51013.58.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174والء محمد االمبابى على العدوى30955

202217.52511.514.5963.55ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174يارا خميس على محمد طلبة30956

1620.518.51512.56.582.553.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174يارا سمسم عبد اللـه عبد الشافى30957

1621.51816.59.51181.544.5ادارة نبروه  005كفر االبحر ع م  0174ياسمين محسن البسطويسى مصباح صالح30958

23412.5197.512.56668ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ابانوب هانى ونجت موزية حنا30959

2215.51221.57.517.578.568ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ابراهيم ايمن سمير العبد صالح السيد30960

221412.519.5817.57688ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ابراهيم رجب رجب ابراهيم عرفه30961

6.55.57175154177.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ابراهيم طارق الصباحى ابراهيم العرابى30962

3.504.57.531218.579.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ابراهيم عالء المغاورى ابراهيم30963

20.51712.518.57.515.57679.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ابراهيم على البيومى على محمود30964

32.524.515.526.5121711169.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ابراهيم مصطفى ابو خليل الشناوى الدسوقى30965

3322.516.525.513.52011179ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد السيد السيد ابراهيم على الدين30966

3320.5162714.52011179.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد السيد محمد شعبان حسب اللـه30967

33.52217.525.517.519.511679ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد جمال عبد المنعم محمود جمعه30968

332417271619.511779ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد حجاج محمد محمد حجازى30969

36.525.51927.51916.5127.579.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد رجب محمد شفيق طمان30970

3624.518.526.51620121.5710ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد سمير المرسى عبد المنعم خرفوش30971

3014131810.52085.568.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد شاكر رجب الدمرداش30972

211513.516.59207578.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد عادل الحسانين ابراهيم حسن شلبى30973

21.511.515229.52079.569.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد محمد فوده رمضان فوده30974

29.52015261419104.569.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احمد مسعد رجب قاسم محمد الطاهر30975

6.51081681848.569.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175اشرف احمد عبد ربه محمود عبد العزيز30976

352619.529.516.519.5126.589ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175السيد اشرف السيد عبد الحميد خميسى30977

36.52118281618.5119.579.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175الصباحى ايمن الصباحى الششتاوى الجمال30978

8010.5229.513.55048.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175جمال وائل ابراهيم محمد ابراهيم30979

8.509.518.58.515.54547.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175جهاد رفعت احمد رجب جميل30980

28.527.5192718.518.5120.539ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175خالد رمضان محمد عبد الغنى يحى30981
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34.5251924.517.517120.547.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175خالد فتحى عبد الرؤف ابراهيم احمد30982

19.5131020.56146948ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175رضا وليد عنتر على حسانين30983

212710.501231.545ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175رمضان السيد عبد المنجى عبد الحافظ الحاج على30984

1.512.569310.53245ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175رمضان عبد الغنى محمد عبد الغنى يحيى30985

9.59.512192.51452.555.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175زياد عصام عبد العزيز الغريب30986

18.59.513165.51362.555ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سعيد محمود سعيد احمد عبد اللـه30987

1111.514197.5166356.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سمير حسين ابراهيم قاسم الطاهر30988

21.519.51724.514.5129774.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سيف اللـه وحيد بدير محمود زيدان30989

1916.517.5199.515.581.546.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175طارق مجدى عبد اللـه محمد عمار30990

2021.51320.511168647ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عبد الباسط احمد شعبان رشوان عرفة30991

22.523.515.520.5718.58948.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عبد الرحمن ابراهيم زيدان الطنطاوى خرفوش30992

171713197.518.573.546ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عبد الرحمن رضا عبد الرحمن رمضان جمعه30993

7131419.5618.559.547ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عبد الرحمن وائل عبد اللـه عبد العاطى الخولى30994

2318.514221216.589.547ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عبد العزيز الطاهر عبد العزيز حسن عبد العزيز30995

17.51617167.517.57447ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عبد القادر السيد الرفاعى السباعى المنشاوى30996

39510.5013.527.54.54.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عبد اللـه احمد صالح ابراهيم رزق30997

27615.509.530.53.53ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175على السيد السيد على عمر خطاب30998

14.513916.51.51354.564ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عماد عالء عبد اللطيف عبد الحميد جميل30999

43.5713.519.52945ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عمر شعبان صالح محمد عالوه31000

2419.51625111595.556.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فؤاد محروس فؤاد عبدة المندراوى31001

3221.515.52611.514106.557.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فارس محمد السيد السيد شعيره31002

37.53110.516.52553.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175كريم رفعت رجب طلبه احمد على31003

32.526.519.529.519.515.5127.578.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175كريم عالء الحسانين ابراهيم حسن31004

35.529.520301918134710ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد اشرف غازى محمد غازى بدوى31005

31.5271927.5181812379ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد اشرف محمد محمد الدكرورى31006

23.521.51516.58.5158564.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد السيد السيد يوسف البالط31007

25.517.514.51811.5168755ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد الطنطاوى ابو الفتوح ابو الفتوح البالط31008

1419.516208.5157855.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد اليمانى محمد اليمانى محمد شلتوت31009

35281926.51819126.559.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد حسن الحسانين محمد الحسانين31010

3426.51823.515.518.5117.559ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد حسن سليمان محمد السباعى31011

21.518.51216.5101578.557ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد حسن فاروق حسن البالط31012

172011.513.51014.57256ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد رجب رجب محمد ابو سمره31013

29.52515.525.51716.5112.557.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد رضا رمضان محمود جميل31014

13.5221117.512.516.576.557ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد رضا محمود السعيد سالمه31015

1511.57.515.54.513.55454.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد رضا نجاح العوضى31016

23.5161321.55.51579.555ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد عبد الجيد عبد النبي على عتمان31017

25.517.511.52691589.556ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد عبد الفتاح عبد اللـه رمضان القصبى31018

30.527.518.52717.51812178.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد عصر السيد عصر ابراهيم عرفه31019

2519.515.520.513.5189457ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد عيد عبد الوهاب الحسانين عمر31020

20.524.51620.5101791.567ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد مبروك محمد احمد العفيفى31021

615587.5941.543.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد محمد الرفاعى المنشاوى31022

22.520.51219.551679.567ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد محمد قطب الششتاوى غنيم31023

25.52514.516.510.5169259ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد محمود جحا عبد الواحد الطاهر31024

171813.516.51015.57556ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد محمود محمد محمود الدكرورى31025

24.51918.525.51512.5102.542.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمد مكرم ابو الفتوح جمعه احمد31026

6.56.5513573652ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمود ابراهيم احمد السيد على زين31027

1215.51121.51087054ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمود عبد المنعم عبد المنعم رمضان عبد الهادى31028

19.524.518.52613.513.510257.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175محمود عمران بركات اسماعيل صابر31029
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7.513915.5555053ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175موسى السعيد موسى محمد عيد31030

231514.5269.510.58855ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175يحيى ايمن سمير العبد صالح السيد31031

11.510.5720.56.585653.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175يحيى زكريا البسيونى محمد البسيونى31032

8.512818.54.5851.562.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175يوسف اسامة عبد الدايم محمد ابراهيم31033

281512.511.5813.57554ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175احالم السيد السيد محمود المنشاوى31034

353020301917.513477ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175اسراء فارس السيد عبد العال جامع31035

33.529.52030181813166ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175اسماء فريد شحاته السيد عبد العزيز31036

36.5302029.5201913667ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175الزهراء عبد الناصر عبد اللـه رمضان جمعه31037

21.5221225.514169554.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175امال ذكى البسيونى محمد البسيونى31038

20.524.518.52415.517.510356.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175امل امين المغازى امين المغازى31039

2.50.53.52.50.539.550ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175امل سرحان السيد السيد سرحان31040

515.56.512.541343.554ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175اميرة عبد المنعم عيد عبد المنعم السيد موسى31041

32.523192918.51912256ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175اميره على حامد الشحات حامد الدرينى31042

211711.52410.516.58455ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175اميره محمد فؤاد محمود ابراهيم31043

3329.517.528171612556ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175انجى فتحى ابراهيم فتحى الدكرورى31044

33.5302029.5181613157ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ايات شاكر بركات احمد عرفات31045

34.52919.526.515.51312558ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ايات طارق عبد الصادق الزينى سليم31046

333019.529.517.517129.556ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ايمان رمزى محمد رزق الجرجاوى31047

21221823.581892.554ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ايمان سعيد حسن محمد الدكرورى31048

17.51117.5199.51474.555.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ايه محمد احمد محمد زيدان31049

37.53020302019137.556.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ايه نصر الدين عبد اللطيف احمد السباعى31050

27.52217.52213.518102.556ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175بسمه سليمان محمد الغريب عرفه31051

22.517.5182212.51392.556ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175جميانه تامر فايز ناشد ميخائيل31052

3225.51929.519.517125.5410ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175حسناء نادر احمد محمد جمعه31053

2924.518.52919.516120.559.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175خلود خالد رزق محمد الحوتى31054

يا يحى جمعه السعيد عزام31055 28.519192418.51710958ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175دال

33.524.5192919.520125.557.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175دعاء محمد عبد الوهاب محمد ابراهيم العيسوى31056

36.526.519.5302016.5132.559.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175دينا هالل عبد المطلب عبد العاطى الخولى31057

6.51017185.58.55755ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175رحمة الخطيب البسطويسى المندوه البسطويسى31058

382618.5281920129.555.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175روان ابو الفرج ابراهيم سليمان على31059

35.5261928.5192012856ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175روان شعبان الشحات خالد بدوى31060

30.525.51928.519.515.512355ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175روان وليد ابوخليل رمضان سليمان31061

31.5251929.519.516124.554ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175روحيه السعيد محمود السعيد سالمه31062

34.52719.53019.517.5130.565ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175زينب محمود احمد احمد الحداد31063

28.526.51828.52017.5121.575ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175زينب مسعد السعيد عبده حرحش31064

33.525.518.5271717121.576.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سارة شعبان رجب طلبه احمد31065

36.52819.529.519.51613356.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سالى جمعه عيد جمعه سليمان31066

27.5201826.5191711153.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سلمى احمد البسطويسى عبد المنطلب جميل31067

28.5272028.519.517.5123.554.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سلوى عبد الفتاح ابراهيم على31068

14.53.53.53.528.52741ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سناء عاطف عمر على خطاب31069

33.526.51830191812758ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175سوسن طارق عبد اللـه عبد العاطى الخولى31070

3326.517.529.517.518.512457.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175شروق شاكر عيد بدر محمد الدغيدى31071

36.527183019.519.513159ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175شمس كمال السيد محمود زيدان31072

26.51212188.512.57755ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175شهد نصر الدين سعيد احمد عبد اللـه31073

29.59.57.52081274.556ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175شيرين ظريف عبد الحى جمعه عبد الخالق عرفه31074

2.510.55.5019.553ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175شيماء عبد الهادى عبد الحليم مبارك31075

12114153174544.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عايده محمد محمد ابو شادى عرفه31076

34281929.51919129.554ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عزة على محمد على يمن31077
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36.52718.53019.519131.563.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175عطيات مجدى محمد متولى البسيونى31078

35.52919.529.51918.5132.558.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فاطمه اسامه عزمى عليان31079

28.511.591910167867ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فاطمه البيومى فريد السيد محيسن31080

23143.519.5513.56545ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فاطمه عبد الرحمن السيد محمد على31081

3015.511.521.581786.556.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فاطمه فوزى عباس محمد عبد العال31082

3625.515.529131911956ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فاطمه محمد المتولى الدمرداش شرف الدين31083

34.524.51827.51717121.567ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فلاير احمد احمد احمد خطاب31084

19.511.5618.581363.554.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175فوقيه محمد السيد محمد على31085

3325.516.529.518.51512357.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175كريمه حمزه عمر حمزه عرفه31086

2916.516.5231415.59957.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175مروه شعبان شعبان حلمى البحار31087

34.518.518.5281815.5117.556.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175منه اللـه اسامه محمد محمد عبد العزيز31088

37.528.52029.51914.5134.557ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175منه اللـه جمال عبد اللطيف عبد اللطيف سالمه31089

222.5151.582363.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175منى جمعه ابراهيم احمد مجاهد31090

322411229.513.598.555.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ميرفت ناصف رأفت ناصف محمد31091

000000000ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175نجالء ظريف عبد الحى جمعه عبد الخالق عرفه31092

27131828.51518.5101.555ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ندى الدسوقى على الشربينى جوهر31093

18.571224618.567.576ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ندى رمضان ابو الفتوح جمعه احمد على31094

37.52819.5301918.513486ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ندى كامل يوسف احمد عيد31095

35.526.519301918.513066.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ندى مصطفى محمد محمد محمد البنا31096

3628.519.5301918.513386ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ندى ياسر رجب قاسم محمد الطاهر31097

32.55.516.519518.578.584ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175نعمه ابراهيم عبد المطلب عبد العاطى الخولى31098

38.52919.5302020137710ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175نورا غصوب رمضان احمد خطاب31099

3523.516.5261416.511564.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175نورهان بكر محمد سلطان الجوهرى31100

372919.5301920134.549ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175نورهان جمعه الشحات السعيد الديوى31101

32.52518301619121.557.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175نورهان حسام الدين صابر اسماعيل31102

35.527.5193018.519.5130.5510ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175نورهان عبد الرسول محمد احمد العفيفى31103

271310.5221615.588.546ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175هاجر على الصباحى السيد العلومى31104

231415.5201119.583.556.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175هاجر مصطفى بدير على العجمى31105

523.551.5161742.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175هانم على محمد خليفه عمار31106

179.57.51113.517.558.555.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175هدى رضا جاد الحق ابراهيم محيسن31107

261014.524.516.517.591.557ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175هناء كرم حسن مروان سليمان31108

12712.522.51017.56456.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ياسمين عبد الفتاح عيد عبد الفتاح الخولى31109

18.56.58.521.54.51759.545ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175ياسمين محمد الرفاعى المنشاوى31110

3324.51222.5141710653.5ادارة نبروه  005بانوب ع م  0175يمنى محمد عبد المنعم محمد موسى حسن31111

25.59.5192813179543.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ابو الخير الدسوقى عزت عبد الهادى31112

24.57.5201074432.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد ابراهيم عبد اللـه احمد31113

29.518.518.52813.51810862ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد اسعد جميل السيد السيد31114

3524.517291918124.552.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد السمرى محمد الصباحى حسن31115

25725.52.5164250.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد صفوت نعمه اللـه احمد محمد31116

3629193019.517.5133.575.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد عبد الفتاح منصور عبد الفتاح الذكى31117

32151627.51815108.553.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد عبد اللة عبد الفتاح ابوعيد حسن31118

000000000ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد عبد اللطيف عبد اللطيف على العراقي31119

29.5201729.5192011566.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد عبد الوهاب علي عبد الوهاب31120

3427.519301920129.566ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد عصام ابراهيم ابراهيم فتح الباب31121

36.527.519302018.513345.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد محمد ابراهيم محمود31122

2.5211.56.50022.501ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد محمد ابراهيم محمود الباز31123

36281929.519.52013254ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد محمد عوض عوض ابراهيم31124

24.512.5182714179653.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد محمد محمود عوض اللـه البيلى31125
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3011.51628.512179842.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد محمود البيلى محمد أبو عبيد31126

26.510.518271414.59654.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176احمد والى جعفر مصطفى أحمد31127

14.51011.5237.51466.534.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176اسالم غازى محمد اليمانى عبد العزيز31128

37281929.519.511.513356ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176اشرف محمد ابراهيم محمود31129

36.5241929.51815.512746.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176السيد محمود أحمد محمد حسن هالل31130

29.52115.529.516.516.511245.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176المتولى منصور المتولى عبد الحليم أحمد مصطفى31131

22.5414.5288.51077.543ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايمن ابراهيم عبد الهادى ابراهيم البسطويسى31132

20.51616.518.514.513.58665ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايمن احمد العنانى عبد الخالق حسن31133

19181623.5131289.555.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايهاب توفيق زينهم علي موسي31134

13.519.5147.511.545.543.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176حازم محمد شوقى عبد الوهاب31135

7211510.59962.555ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176حازم وائل فيروز عبد اللطيف البدراوى31136

1616132411.517.580.534ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176حسن ابراهيم الدكرورى احمد المحمدى31137

1819.5122313.517.58645ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176خالد وجدى مجاهد محمد مجاهد31138

20.520.516.523.5149.59545ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176رامز عماد حنا كامل حنا سعد31139

10169.518.51210.56644ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176رضوان حازم الششتاوي رضوان31140

14.5811115.510.55044.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176رفعت اشرف رفعت غانم31141

2617.516.525.51614.5101.545.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176سعد محمد علي علي الدكروري31142

15.514121613.58.57144ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176شهاب فتحي عبد الحكيم شعبان رمضان31143

33.525.516.528.51816.512255.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عبد الحميد محمد فرج عبد اللطيف عبد الحميد31144

10.5911.512995234ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عبد الرحمن الكحالوي فخري عبد الكريم المغازى31145

1611.513.51012106353.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عبد العزيز عبد الباقى عادل عبد الباقي عبد المطلب31146

17.5101514141170.545ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عبد الغنى حمدى عبد الغنى بكر عبد الغنى31147

1010.5107.51064843ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عبد الكريم محمد عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز31148

621.51699761.574ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عبد اللـه حاتم عيد السيد المرسى على31149

29231827.518.515.511645ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عطية محمد محمد الشحات عبد الحليم31150

342419.526.51714.512146.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عمر محمود محمد عبد اللطيف محمد31151

22.510.5141811.5776.554ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176فؤاد نادر شلبى فؤاد حامد31152

2515.519.51514.51189.545.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176فارس عبد المقصود محمود محمود احمد31153

17.515.51824.514.5139047ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176فرج محمد محمود عوض اللـه البيلى31154

26.5282027.519.516.5121.566.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176لؤى السيد عبد اللطيف محمد السيد31155

24.525.518.5261615110.545.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد أحمد راضى عبد العزيز متولى31156

2619.51924.51718.510645ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد احمد محمد عبد العزيز سالم31157

12.59.59.518.5714.55742.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد احمد محمود احمد ريان31158

3426.519.52918.517.5127.556.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد السعيد محمد معوض ابراهيم31159

1561712.51414.564.555.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد السيد السيد السيد البيه31160

2318202515.517.5101.546ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد السيد عبد الخالق السيد مندور31161

651616.5911.552.54.55ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد العناني عبد السيد المرسى على31162

22.515.51625.517.516.59754.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد ايهاب بهيج عرفات الشيخ31163

3121202717.518116.544.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد حسن عبد الوهاب محمد صادق31164

23.52019241616.5102.545.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد رضا احمد عبد الهادى محمد31165

28.515.51926.519.51710945ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد عبد الحليم عبد العال عبد الحليم احمد سعده31166

23419.521.510.515.578.545.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد عبد العال محمد عبد العزيز سالم31167

272618.526.5191811767ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد عبد المطلب جالل عبد المطلب مجاهد31168

10.57162011.517.56545.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد علي محمود علي الدكروري31169

33.52719.5281815.512654ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد فتحى الطنطاوى عثمان محمود31170

906.535.5112452.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد فريد محمد اليمانى31171

2126.516.51712.51093.543ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمد مصطفي جعفر مصطفي الشيخ31172

281518241415.59965ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمود ابراهيم احمد محمد حسن31173
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3.513.51281143ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمود توكل خفاجى محمد احمد31174

063.5242.515.543ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمود عبد الهادي شعبان ابراهيم البسطويسى31175

1140114.5743ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمود ناصر عبد الغني عبد الخالق حسن31176

18.519.51269.51565.545ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176محمود يوسف احمد محمود أحمد31177

161713.5681660.545ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176مصطفي علي مصطفي علي علي حيدر31178

16.517146.59.515.563.556ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176مكرم عبد الخالق مكرم عبد الخالق محمد31179

34272025.52018126.556ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ممدوح محمود فتحى عثمان محمد31180

27.51915.520.51514.597.554.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176موسى ايهاب زينهم على موسى31181

11.51511.5810.513.556.545.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176وائل محمود العراقى عبد المجيد مجاهد31182

13.512.5108.58.5125344ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ياسر السعيد على أحمد محمد31183

4.510104.58133743ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176يوسف عبد الرحيم محمد الرفاعى ابراهيم31184

34.522182214.51411155.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176اسماء نادر معوض موسى الدسوقى31185

36.529.52030201913669ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176االء فؤاد سراج الدين مصطفي احمد31186

15.510.53.52422.542.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176السيده ذكاء السيد عبد الحافظ عمر31187

38.53020302019138.567ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176امال خالد الهوارى محمد العرابى31188

34.5302029.5201813469ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176امانى وليد محمد معوض ابراهيم31189

3529.51829.519.516.5131.558.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176اميرة وحيد كمال توفيق حنا31190

3013.5151111.513.58156ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايات معوض بدير حافظ السيد31191

228.59.56.59.513.5563.53ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176اية الوهيدي هاشم عبد المحفوظ ابراهيم31192

342617.52417.516.51194.54.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايمان احمد بدوى احمد محمد31193

3025.519.52710.518112.58.56.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايمان رضا عارف محمد عبد اللة31194

34.528.519.53015.51812866ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايه ابراهيم سيد احمد ابراهيم الذكى31195

37.5302028.52018.51367.59.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايه المحمدى محمد هالل مجاهد31196

2722.519.526.510.51510646.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ايه فرج الشناوى عبد البارى على31197

31.527.519.526.58.515.5113.546ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176بسملة محمد معوض موسى الدسوقى31198

3428.52028.514.519125.548.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176بسنت مراد مراد محمد على31199

3427.518.527.512.51912058ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176بسنت هيثم حسن العناني31200

363019.53018.518134910ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176جيهان محمد عبد المؤمن حسن مجاهد31201

26.526.5182812.517.5111.588.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176خلود معداوى صبره معداوى السيد31202

يا الصباحى المحجوب البهنسى جاب اللـه31203 20.5911.5182146194.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176دال

1251317.50.510.5485.54.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ذكيه شعبان محمود محمود احمد ليله31204

يا ابراهيم عبد الحميد اابراهيم المرسى31205 93.5517.5111.53655.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ران

21.519.513.526.51115.5925.57.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176رنا محمد عثمان محمد31206

312919281016.511767ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176روان محمد المرسى محمد حسن31207

33.52916.527161712296ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ريم محمد عبد التواب السباعى سويلم31208

32.528.5162711171156.56.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176سارة عبد الوهاب ابراهيم البدراوى31209

3126.517.528.515.516.511996ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176سارة على على السيد على حيدر31210

31.52918.52616.517121.58.56ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176سحر عبد الـلـه محمد عبد اللـه عبد الخالق31211

3530193018151326.56ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176سهيله محمد بدير يوسف عامر31212

33.52417.527.51516117.56.55.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176سوسن محمد توكل محمد احمد31213

35.528.5192815.518126.569.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176شهد السيد شكري علي القناوي31214

33.5271827.517151235.59ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176شهد طلعت السيد محمد العنانى31215

352618.5291415122.559.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176شيماء العزب المتولى عبد العزيز المتولى31216

363019301417129610ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176شيماء قدرى عبد الرازق حامد سويلم31217

28.581119.58.516.575.56.55.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ضحي احمد البيلي محمد ابو عيد31218

3112.58.5209.51681.565ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ظربفة السيد توكل محمد احمد31219

21.5161221.515168654.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عبير عطاء اللـه محمود محمد موسى31220

312312.524.5131810467ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عزيزه ابراهيم ابراهيم احمد برهام31221
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32291426152011666.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176عال عز الدين فيصل عبد اللطيف البدراوى31222

29.517.51524.510.518978.57.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176علياء محمد عالء الدين ابو الفتوح حسن31223

23.517.5921716.5785.54.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176فاطمة احمد محمد الدكرورى طه31224

32.525.518.52415.514.51165.56.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176فاطمه فرج عبد الحكيم شعبان رمضان31225

2271013.5111663.55.54ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176فاطمه مجدى عبد العزيز عبد العاطى السيد31226

29.513.581713.51781.55.55ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ماجدة بكر ابراهيم بكر محمد31227

31.52216.520.512.51810366.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176مروه توفيق كمال توفيق السيد31228

37.53019.53020181378.57.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176منار محمد صبحي الدكروري عبد اللـه31229

373019.53019.515.513688ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176منه اللة احمد محمود ذاكى محمد31230

28.52212.5205158862.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176منه اللة عبد المهيمن العرابي محمد العرابي31231

333019.53019.51413269.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176منى حسن عبد الخالق عبد الخالق حسن31232

36.53019302016.5135.599.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176مي سعيد محمد محمد سعد الرفاعي31233

27.513.5152414179496ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176مى مصباح صبحى الدكرورى عجيز31234

14.58.53131217515.52ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ناهد نجيب احمد يوسف هديه31235

1911.510.514.512.515686.56ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176نجاة احمد غازى احم غازىد31236

3529.518281817128.588ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ندا النبوى عبد التواب احمد برهام31237

000000000ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ندا عبد الحكيم ابراهيم على حيدر31238

32.527192719.51612588.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ندا عطيه عبد ربه محمد موسى31239

28271924171911587ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ندا هاني المتولي ابراهيم مجاهد31240

3029182516.515.5118.587ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ندي حسني فاروق توفيق عبد الحليم31241

3025172316.514.5111.58.56ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ندي رضا عبد الغفار المرسي سرور31242

18.571214.5911615.53ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ندي محمود صبره معداوي السيد31243

34221416.5121498.563.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176نشوى صالح الدين محمد شلبى عبد الوهاب31244

35.52819.529.51917131.58.59ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176نهال على عبد الحميد على محمد31245

28.53016.523141611257ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176نورهان ابراهيم السيد عبد الهادى محمد31246

35301929.519.5181338.57.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176هاله محمود محمد حسن31247

17.511.5719515606.52.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176هدى محمد صبرى حلمى شعبان31248

3128.518.529.51818125.597.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176هناء محمد السيد راغب السيد31249

262317.5231614105.58.56ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176وردة علي عبد الحليم علي فرخه31250

22815221416.58173.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176يا سمين محمد مجاهد محمد مجاهد31251

15.58.5612.510.5125351ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176يارا مصطفى مصطفى محمود الشهاوى31252

30231825191811586.5ادارة نبروه  005عبدالوهاب شلبى ع م  0176ياسمين محب محمود احمد ريان31253

1013.5111912.5156634ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ابراهيم المتولى ابراهيم ابراهيم31254

201713.521.514178636.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ابراهيم كريم غازى ابراهيم غازى31255

7.575124.5153643ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ابراهيم محمد محمد ابراهيم غازى31256

2824.51522.5152010584ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177احمد ابراهيم صادق جمعه خميس31257

ا31258 1919.514.520.51314.586.553.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177احمد حمدي محمد مصطفى ري

362918302019.513374.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177احمد صبرى محمد سدهم محمد31259

19.5161316.511197653.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177احمد على عرفات جمعه عرفات31260

20.522.59.518121982.563ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177احمد فاروق احمد على ياسين31261

372919.5302020135.579.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177احمد محمد عاطف احمد الحسانين31262

10.514.511126.514.554.545ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177احمد محمد محمد محمد ياسين31263

36.528193018.52013248ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177اشرف احمد احمد ابو الفتوح حسن31264

2219.51418.58.51882.556ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177السيد عبد الجليل عبد الجليل السيد نعم31265

000000000ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177السيد عبد العزيز سند محمد31266

29.52416.520.512.52010345.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177السيد ياسر بخيت ابراهيم البيومى31267

7.5181117.5919.56352ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177حموده عبد الفتاح حسن حموده شلبى31268

2823.51619.51319.510066ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177خالد ابراهيم ابراهيم ابراهيم فتح الباب31269
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2616.516.52211.519.592.545.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177خالد ابو شعيشع جمال ابو شعيشع العزب31270

26.51516.522.5121992.545.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177خالد فكرى نعيم جبر مره31271

35.528.51928.519.519.513187.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177زياد رجب محمد الشربينى عرب31272

125.57.523.54.5145344ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177سعد محمود حسنى احمد حسنى31273

565.522.53.513.542.543ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177صالح مسعد رمضان السيد عرفات31274

34.52615.52815.518.5119.568.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177طه محمد حسين اسماعيل يوسف31275

1016.5625101567.544ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عابد عبد اللطيف عابد عبد اللطيف الشربينى31276

89.55.518.5516.546.546ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عبد الحليم على عبد الحليم على عبد الحليم31277

55.55.5144.51034.532.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عبد الرحمن رضا السيد رمضان الفقى31278

75.53727.524.542ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد بدوى31279

10.519.59.5237.516.57047ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عبد العزيز محمد محمد عبد الحى محمود31280

35.52111.5261217.510658.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عبد الغنى ايمن عبد الغنى عبد الحميد خليفه31281

25.524.51425.51419.5103.558ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عبد الـله مصطفى زكريا عبد الـله السيد الغر31282

34.5251728.518.519.5123.578.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عرفه محمد عرفات جمعه عرفات31283

21.510.56.521.55.515.565.554ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177علي زينهم محمد حسين31284

4.59.54.515.55.51339.573.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177علي سمير العوضى مصطفى فوده31285

10.5166201018.562.544.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177عنتر احمد حسن حموده محمد31286

ام العرابى بكر31287 32241325.513.51910886.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177فؤاد ممدوح االم

352616241417.511567ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177فارس مصطفى يوسف رمضان احمد31288

2322162314.516.598.546.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177فارس وليد عبد الرؤف ابراهيم أحمد31289

10.512816.56.5753.535ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177فاروق الحسانبن فاروق المرسى عبده31290

6.545.513.548.533.544ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177فخر الدين محمد محمد عيد بكر31291

874.514.510174452.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محسن سعد قاسم بدير ابراهيم31292

ا31293 166.5417.51315.55752.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد احمد على مصطفى ري

16.57.59.52471464.544ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد البيلى السيد بديرفتح الباب31294

209.511.5267147443.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد رضا جالل شاكر عبد الحميد31295

ا31296 67.56.515.56.59.54242ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد رضا محمد حجازى محمد ري

107.51020.56.51354.553ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد زينهم سليمان محمود سليمان31297

128821.56.511.55652ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد صبري هارون ابو طالب عويس31298

301514.529.5131910244ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد فؤاد عبد الجواد عبد الحليم داود31299

54.51.514162641ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد فاروق فاروق المرسى عبده31300

27.524.51626.512.515.510753.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمد مسعد محمد بدير فتح الباب31301

35.530203019.51813543ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمود ابراهيم ابو الفتوح رزق سليم31302

5.510122.52213.51ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمود احمد محمد جمعه31303

31261625.516.517.511554ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمود ضياء ابراهيم محمد يسين31304

33.52417.524.51616115.543.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمود فؤاد يونس مصطفى غازى31305

22.5171023131585.53.53.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمود فوزي كامل عبد الهادى البدوى31306

165.582191459.53.52.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177محمود نصر عبد الحافظ نصر عبد الحافظ31307

24.5151621613.582.53.52.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مصطفى انور محمد بدير فتح الباب31308

3529.520292019133.53.56ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مصطفى شعبان زيدان احمد حجاج31309

1717.5102391676.53.54ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مصطفى صبرى رمضان رمضان احمد الفقى31310

221514.514.58.51874.53.57ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177موسى السعيد ابراهيم رزق عبد النبى31311

29.512172110.518903.54.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نبيل ابو المعاطي عوض ابو المعاطى ريه31312

218.51621.5917.5763.54.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177هانى محمد السيد محمدعلى داوود31313

27.5161923111996.56.55ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177هاني ياسر عبد العزيز على عبد الغنى31314

16161617814.57354ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177هشام عادل ذكى بدير على31315

25.52217.5207.51592.554.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ياسر السعيد احمد ابراهيم البيومى31316

23.51917.5218158944ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177يوسف محمود السيد عمر عمر31317
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33.51319291819112.53.54ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177اسراء صبرى محمد محمد السيد31318

3728.51929.51718.513147.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177اسراء عادل محمد خالد31319

30.51515.52215.51998.555.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177اسراء عبده المتولى عبد المهيمن الغريب سالم31320

3315.518.52715.519109.546ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177اسراء يحى يحى حسن شعبان31321

1912.5919101669.53.54ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177اسماء محمد حمدان حسن حجازى31322

342820231614.512146.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177امانى السيد يوسف رمضان الفقى31323

3816.519.52818161203.59.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177امينه عابدين ربيع العراقى محمد نعم31324

33.527.5202917.518127.549ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177امينه محمد رمضان السيد عرفات31325

3727203020181343.57ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ايات اشرف عبد السالم عبد السالم عبد الرازق31326

30.524.5172313.514.5108.54.56.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ايمان عبد الحكيم غازى حسن غازى31327

36302029.51918134.54.55ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ايه ابراهيم يونس ابراهيم عبد العزيز31328

30.522.51725.51318108.546.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ايه عصام عيد شعبان احمد31329

3829.519.530191613656.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177حنان احمد عبد المنعم محمد عبد المعطى31330

3728.519.5301915.513446.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177حنين ابراهيم محمد الشحات عبده31331

341515.519101593.53.57ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177خلود صالح الباز ابو المعاطى الليثى31332

33.51914.5121112.5903.55.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177دينا رمضان عبد الوهاب غازى ريه31333

3317.514121014.586.54.55ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177راندا صديق صديق رزق عبد النبى31334

دا هيسم عبد العزيز جمعه على الفقى31335 22.514119.51010.56733.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ران

يا رجب عبد الحافظ نصر عبد الحافظ31336 25111220.5916.577.534.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ران

3625.52025.516.517123.544.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177رحمه رجب ابراهيم ابراهيم على31337

291514.51912.5179045ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177رنا رمضان عبد الرؤف ابراهيم أحمد31338

17.568.510.54.516.5473.53.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ساره علي ابوبكر الكيالنى بكر31339

33.524.51821.515.517.511334.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177سعاد فيصل عبد اللطيف عبد الباقى بكر31340

33.517.517191714.51041.55.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177سهام معوض عبد الموجود موسى نعيم31341

35.521.519.52816.515.512125.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177شروق حسن حمدى محمد البنا31342

30.529.52028.518.517.512756.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177شروق كرم الـله عبد العزيز محمود حجازى31343

3528.5203019.51613346.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177شرين احمد رمضان ابراهيم فتح الباب31344

331917.5251417.5108.546ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177شهد تامر فرج عبد المجيد احمد31345

35.527202817.516.51283.55.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177شهد محمد احمد محمد المحالوى31346

36.529.520302017.51363.56ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177شيماء محمد محمد ابراهيم فتح الباب31347

37302028.519.517.51352.55ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177غاده ناجى محمد عبد الرازق ابراهيم31348

19.596155.512.5553.52ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177فاطمه محمد عبده السيد رمضان31349

24.5168.5108.513.567.53.53ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ماجده عيد عبد الـله صابر البسطويسى31350

2220.511.51917.51790.543.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مروه سالم السيد محمد سالم31351

1716.55.5164.51659.54.53ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مريم عبد الواحد محمد منصور عبد الجواد31352

321912181212.5934.54ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مريم فتحى عبد الحميد العرابى االمام31353

37.53019302016.5136.575.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مريم محمد هارون البنا31354

6131.51.591341ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مريم نبيل محمد عبد الحي محمود31355

22.520.513.514.511148255ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177منار امين محمود محمود السيد31356

3429.519.52916.513128.576.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177منار محمد مبارك عيدبكر31357

34.529.5193019171325.56.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177منه السعيد صبرى السعيد عبده31358

1615.54.57611.54942ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177منه الـله السعيد عرفات جمعه عرفات31359

5.58.56.5145.584042ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177منه الـله عرفه عابدين عرفه31360

38301929.519.5161366.55.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177منه محمود رشاد مصباح31361

33.525.517.529.517151234.56.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177مياده نبيل مبارك عيد بكر31362

37.529.5193018.513.5134.55.55.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ميرنا ابو النجا احمد عبد النبي31363

107.57.514.5310.542.543.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نانسى عاصم عبد البديع احمد المتولى31364

1916.58.518913.57144ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نجالء عبد الواحد مصطفى عبد الواحد مصطفى31365
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30.51513219.510.58944.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ندا حسن حسن حجازى حمده31366

32.519.515.520.5131210146ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ندا رزق حسن حسن جاد31367

9.545.5519.52552ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ندى عماد الدين المغاوري بدوى مصطفى31368

30.523.512.52610.511.510375ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نرمين احمد ابراهيم عبد اللطيف عوض31369

20.5201323.512.51389.587ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نزيهه عصام احمد الششتاوى عبد الحافظ31370

13.51992081269.577ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نورا ابراهيم احمد السعيد31371

30.5271526.516.515115.587ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نورا ايمن محمد الشربينى31372

9.5251217.5913736.56ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نورا صبحى شكرى عبد العزيز ابو المجد31373

21.521.513.520.51013876.56ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نورهان خالد شكرى عبد العزيز ابو المجد31374

35.52915.527161212355.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نورهان رمضان عبده بدير ابراهيم31375

28.52817.52817121196.56.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177نورهان على عبد العزيز على عبد الغنى31376

19.52712.5251214.59666.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177هاجر السيد عبد العزيز علي31377

2724.5917612.583.57.55ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177هدى شريف فتحى محمد ياسين31378

1615.56113.513.55264ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177هناء صبرى عبد ربه محمود سليمان31379

35.529.518.52919.51713266ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ورده التهامى عبد الجواد محمد التهامى31380

5136.51018.535.553ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177وفاء محمد محمد حسن31381

3529.518.5301612.51297.56ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ياسمين فؤاد مبارك عيد بكر31382

31.52516.525.512.512.511187ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ياسمين محمود الصباحى جمعه خميس31383

222313.524.511.511.594.588ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ياسمين نعيم نعيم جبر مره31384

30.5261726.512.512112.587.5ادارة نبروه  005افنيش ت أ  0177ياسمين ياسر محمد ابراهيم عبد العزيز يونس31385

352514.529.515.516.5119.599ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ابراهيم اسامة عبد الحميد محمد السيد وهبه31386

34.5241627.51817.5120810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ابراهيم اشرف عوض احمد العبادى31387

24.515.51427.51315.594.5910ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ابراهيم السيد المتولى ابراهيم بالل31388

1914.514.527.5101885.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ابراهيم الشحات حسن الشحات الشربينى31389

33.53018291519125.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ابراهيم حامد عبد الحميد حامد الشافعى31390

35.525193018.518128910ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ابراهيم على ابراهيم على سعيد31391

36.5292029.51719.5132910ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ابو بكر محمد على عطية31392

15.5272027.511171018.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ابراهيم اتربى طه اتربى31393

35.52818.529201813199ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ابراهيم الشربينى حسن عبد العال31394

33.52818.529.52019129.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد اسامه صادق الطنطاوي صادق31395

36301826.517.5161288.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد اشرف السيد نعيم ابو العطا31396

000000000ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد اشرف محمد ابراهيم يوسف31397

3023.518.5261518.511389.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد السيد ابراهيم محمد سيد31398

2826.51828.51618117710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد السيد البدوى شوقى بدوى فرحات31399

3526.517.528.515.51612378ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد السيد السيد قاسم الشرقاوى31400

2623.518.528.51016.5106.55.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ايمن عبد اللـه اسماعيل على الدفيرى31401

32.52818.529.51719.5125.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ايمن محمد محمد السيد وهبه31402

29.52717291817.5120.55.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد حسام ابو المعاطى عبد الخالق محمد عجينه31403

362718.53018.517.51305.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد حسام محمد اسماعيل على االسود31404

302217.529.51618.51158.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد رامى نبيل حامد محمود31405

331917.528.516.518.5114.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد رضا عنتر على يوسف31406

35.52717.52918.519127.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد سامح سيد احمد عبد العزيز عبد الهادى31407

3528.518301820129.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد سامح يوسف محمد مختار31408

3323.5173017.5181217.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد سعد السيد محمد السيد31409

34.528.517.53019.519.513088.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد سمير الدسوقى ابراهيم العوضى31410

36.528.518.528.519.519.5131.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد طارق مخيمر خليفة محمد31411

362518.52918.519.512789ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد عبد الكريم احمد ابو الفتوح البيلى31412

352718.5301619.5126.58.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد عبد اللـه الشربينى تقى الدين الحسينى31413
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000000000ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد عبد اللـه محمد السيد31414

311517.5291419.5106.587ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد عبد المنجد على حامد محمد31415

30.529172918.51912489.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد عبد المجيد طلبه عبد المجيد31416

362717.528.518.519.5127.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد عالء الدين عبد الحكيم السيد محمد امام31417

34.52717.52817.520124.57.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد علي ابراهيم على باز محمد31418

3326.516.527.51719.5120.57.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد علي ابو الفتح عبد الهادي31419

382918.5302019.5135.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد على امين على يونس31420

38.52918.5292019.51358.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد فكري عبد اللطيف محمود منصور31421

35.52518.52918191267.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محسن ابراهيم ابراهيم عجينه31422

3424.51929.519.519.5126.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد ابراهيم خميس31423

30.525.516.52715.5201157.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد احمد السيد عبد اللـه31424

31261829.51819.5122.56.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد احمد زين العابدين محمد سمره31425

362818.53018.52013169ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد اسماعيل محمد حسانين31426

37261829.51920129.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد امين محمد مبروك31427

26.524182916.518.51147.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد زكريا الشحات الحسينى31428

34.52716291819.5124.57.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد سند محمد صالح31429

30.52617.529.519.5151237.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد عزت السيد31430

21.522202717.516.51087.77.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمد فرحات كامل عبد الخالق31431

302919.5292016.5127.588.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمود امين احمد عبد العظيم31432

332418292018.51248.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد محمود سالم عبد المعطي31433

33.527.517.529.51917.51278.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد مصطفى احمد زكريا عبد الحكيم الشايب31434

3327.518.52918.517.5126.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد مصطفى احمد عمر سند31435

29.52716.5301815.512189.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ممدوح محمد عبد الفتاح31436

18.5211828.518151045.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد منصف محمد رفعت محمد صالح31437

25.52617.52919.516117.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد هانى احمد عبد الحليم الجمال31438

27211623.51715.5104.57.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد هاني عبد البديع محمد جادو31439

27.519.517.525.517.516.5107.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد هشام احمد حسن على31440

32.528172919.5151268.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد وليد احمد احمد عبد اللـه31441

2726172917.515.5116.586.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ياسر احمد اسماعيل احمد31442

17.519152615.517.5937.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ياسر احمد عبد الغنى السعيد31443

36.5261829.519.516.5129.57.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ياسر احمد عبد اللطيف ابراهيم31444

31.5281829.52017.512759.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ياسر عبد المطلب محمد يوسف31445

352817.529.52017.51305.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178احمد ياسر محمد احمد ابراهيم فوده31446

3327.51729.518.516.5125.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ادهم ايمن عبد المحسن حسن محمد31447

3325.517.529.518.51712489.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ادهم عبد اللـه حسن حسين حسن31448

14161326.516.517865.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ادهم كمال نظير خليل سعيد31449

31.527.518.529.518.519125.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ادهم محمد عبد العليم عبد العليم خليل موافى31450

34.526.519.5292020129.58.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ادهم محمد عبد اللطيف محمد محمد سالم31451

29.5252029.511191158.56.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ادهم محمود ذكى احمد محمود على31452

3827.520291819.5132.59.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اسامه ايمن محمد السعيد عبد الحميد ابراهيم31453

35272029.51819129.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اسالم احمد محمد البيلى محمد31454

34.526.52028182012798.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اسالم حمدين عبد اللـه المتولى الغبارى31455

36282029.51919132.599ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اسالم فتحى محمد عوض احمد31456

33272028171612589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اسالم محمد عبد العاطى احمد وهبه31457

1523.5923121782.547.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اسالم محمد عبد المحسن عبد الهادى حامد االتربى31458

37.5292029.5201913699.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اسمـاعيل محمد اسمـاعيل عبد الرازق  اسمـاعيل31459

28202026.58.51610378.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السعيد زكى السعيد زكى حامد31460

32.526.5192515.519.5118.58.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد احمد السيد عبد الحميد عيسى31461
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12.51812.515.5101868.547ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد احمد المغازى السيد على دهب31462

33282029.516.5161278.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد اشرف السيد نعيم ابو العطا31463

17231125.513.514.5905.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد اشرف عبد السميع محمد فرج31464

2829.51729.515.518119.567.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد حسن السيد احمد الدسوقى31465

30302029.516.518.512667.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد رضا محمود عبد الوهاب الدسوقى31466

ام االمام31467 2826.52029.51519.511988.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد صبرى السيد االم

30.529.52029.516.52012678.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد عبد الغفار السيد عبد الغفار الناهى31468

3629.520301618.5131.59.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد عنتر فتحى عنتر موسى31469

3628.520301720131.59.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178السيد هانى السيد محمد محمد شاهين31470

13.51211.5149156044.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178الشربينى عاشور الشربينى محمد على31471

1519.511.524.591779.54.56.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178امير اكرم على صالح العشرى31472

3228.52027.5182012677.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178امير يوسف على يوسف محمد31473

36.52819.527.51618.5127.59.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178انس عبد الوهاب عبد المنعم محمد ابراهيم31474

3727.5193013.515.512798ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178انور اشرف انور عبد الوهاب محمد31475

3828.5203018.519.51359.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اياد احمد مصباح البيلى رزق رزق31476

382920301819.51359.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اياد حسن محمد ابراهيم متولى31477

35.53020301820133.599.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178اياد محمد السيد محمد السيد31478

38.5292029.519.520136.59.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ايمن اسامة محمد السعيد عبد الحميد31479

32.528.5202917.519.5127.598.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ايمن صبرى زيدان عبد الرحمن محمد31480

33.52419291618.5121.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ايمن عبد المجيد محمد عبد المجيد مرسال31481

352518.52816.518.512388.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ايمن عماد عبد الحميد منصور شريف31482

34.52720301920130.59.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ايهاب ايمن عبد اللطيف احمد السيد احمد31483

28.525.51829.51819.5119.55.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ايهاب خالد عبد الحافظ برهام عبد الحافظ31484

3627.5203019.52013389ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ايوان اسماعيل عبد الغني عبد الباقي31485

3830203019.519.5137.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178باسل صالح طاهر فهيم عبده النجار31486

37.52719.530181913288.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178بالل السيد زكريا ابراهيم عفيفى31487

32271929.518.519.512689.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178توفيق عبد الـلـه عبد العاطى المرسى31488

35.5251625.515.519.5117.588.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178جالل هشام السيد كامل المغازى31489

34.52719301719127.579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حازم حمدى عبد المجيد محمد سعد31490

3430203019.519.5133.57.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حازم محمد محمد سالم احمد شحاته31491

27.52816.53014191165.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حسام نبيل محمود السعيد ابو السعد31492

37.5282029.519.519.5134.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حسن على عبد الحميد الشربينى31493

3225.52029.519.519.5126.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حسن محمد حسن محمد منصور31494

31.52819.52919.519.5127.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حسنى السيد حسنى وهبه عريض31495

3827.520302019.5135.59.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حسين فريد حسين حـامد سيد احمد31496

2114.51824.51518.59369ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حماده ابراهيم محمد الزهيرى محمد31497

29.522.517.524.5172011179.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178حمزة عبد الحميد حمزة احمد على31498

23.531427.51517.58359ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد اسامه حماد ابراهيم حماد ابراهيم31499

1810.51928.51619.5927.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد اسماعيل رمضان اسماعيل عبد الهادي31500

33.524.52027.518.519.51246.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد اسماعيل عوض احمد ابراهيم31501

31.5232027.518.519.5120.558ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد امجد السيد احمد داود31502

30.520.517281617.511237.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد صالح منصور معوض31503

27.516.517.527.514.518.5103.547ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد عوض محمد السيد متولى31504

35.5211927.516.516.5119.567ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خالـد محمد ابو المعاطى محمد ابو المعاطى31505

23.5121229.515179257.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد محمد محمد محمد احمد31506

33.52119.529.518.51812258.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178خـالـد وائل عبد السالم عبد الرحيم الشرف31507

31.515202917.51811348ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178رامى جمال حسنى سالم حسن سليمان القط31508

2815202918.520110.577ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد ابراهيم فوزى المغازى فتح الـلـه31509
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3627.5183018.519.513049.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد الدسوقى السيد الباز محمد31510

35.525193018.518.512858ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد ايمن صابر محمد طه31511

8.511226151862.54.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد تامر عبد العزيز عبد الحميد31512

36.519.514.529.518.519.5118.547.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد حافظ عبد الواحد حافظ31513

37.527.519.5302020134.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد محمد حسن عوض ابراهيم31514

302219.529.519.519120.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد محمد على السيد عطوه31515

3625.5202919.52013079.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178زياد محمد وديع زكى السيد31516

34.526.52028.51920128.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178سامى اسماعيل سامى السعيد شهاب الدين31517

22.52111.517.510.519.5833.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178سعد عبد الغنى ابو السعد عبد الغنى ابراهيم31518

33.527.516.525.518.520121.547.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178سيف عبد الحكيم عزت السعيد على فوده31519

3626.5202519.519.512748ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178سيف محمود محمد عبد العليم محمود31520

33.52820281818.5127.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178سيف هشام محمد عادل عبد الوهاب سيد احمد31521

31.52719251812120.558ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178شـادى فرج فـهمـى اسكـاروسـى طوسـى31522

38.527.519.528.515.520129.548.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178شريف السعيد حسن السعيد شهاب الدين31523

35.528.519.528.517.519.5129.547.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178شريف محمد ربيع عبد الحميد غازى31524

22.526.518.52610.518.510468.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178طارق الشحات محمود الشحات31525

3627.51927.518.520128.548.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178طارق عبد السميع ابراهيم معوض ابراهيم31526

34.528.519281718.512759.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178طارق هاني محمد الرفاعي عبد الرحيم31527

38282028192013349.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178طـارق يـاسر عبـد الجلـيـل ذكـى31528

37.526.51828.51920129.547ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عادل مدحت عادل على محمد حفناوى31529

39292030202013847.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عاصم احمد محمد الشافعى محمد على31530

38.528.5192918.520133.577.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الحميد السيد عبد الحميد عبد الحميد غطاس31531

39282029.52019.5136.566.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الحميد ياسر احمد الدسوقى السيد31532

32.52617.528.517.519.512246ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرؤف ايهاب عبد الرؤف حسن سليمان31533

3826.519.529.51919.5132.547ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرؤف محمد عبد الرؤف محمد الشربيني31534

3727203018.519.5132.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن ابراهيم محبوب فتح اللـه عثمان31535

36.528202819.51813259.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبـد الـرحمـن احمـد عبـد الـحمـيـد مـحمـد31536

3427.52029.52017.513169.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن احمد عبد العليم يوسف عسر31537

32.52616.528151311859ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن احمد فتح اللـه على فتح هللا31538

31.523.52025.516.51711758.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبـد الرحمـن اسمـاعيـل عبـد الـمـنـعم اسمـاعيـل31539

2610.517231416.590.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن خالد عبد اللـه عبد العظيم شماله31540

34.5261826.514.519.5119.56.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن عادل احمد ابراهيم المهياص31541

28.51818.524.514.51610448.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبـد الـرحمـن مـجدى الـسعيـد عبـد الـخـالق31542

362619.526.51719.512579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن محمد احمد ابو الفتوح بدوى31543

3124.519.5281619.511949ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن محمد عوض على حامد يونس31544

25.52319.527.517.519.511348.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن محمد فتحى عوض بدوى31545

31.5211929.516.519.5117.549.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن محمد محمد قمصان رسالن31546

2525.519301720116.549.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن محمد محمد محمدعلى البنا31547

22.51112.5271716.59038ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن مدحت عبد القادر ابو السعد31548

2422.516.5291618.510849ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبـد الـرحمـن مـصطفـى جـعفـر اسمـاعيـل سيـد احمـد31549

2622.516.5291419.510849ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الرحمن يوسف صبرى يوسف غازى31550

2926.519.527181912049.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد العزيز عماد حمدي عبد العزيزسيد احمد31551

2926.520281718.5120.56.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد العزيز محمد كمال الرفاعى31552

3128.518.52715.518120.56.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الغنى ضياء عبد الغنى ابراهيم ابراهيم31553

23.520.51827.51512.5104.55.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الـلـه ابراهيم عمر ابراهيم الدسوقى31554

32.53019.52917.519128.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الـلـه احمد محمد محمد حسن31555

27.57.518.523151691.55.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الـلـه السيد عبد اللـه السيد عطيه31556

3527.52029.520171326.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الـلـه طلبه عبد الغفار محمد يوسف31557
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3325.52028.515161226.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الـلـه عصام عبد الفتاح على فرغل31558

36.5292029.519.516.5134.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الـلـه محمد السيد سليمان31559

37.526.52029191713289.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الـلـه محمد محمد متولى ابو العال31560

252019.526.515141066.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد المطلب السيد علي اسماعيل علي31561

3229202717.517.5125.56.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عبد الملك هشام فؤاد السيد حسن عقل31562

3729.5202919.5191357.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عصام عادل محمد رشاد عبد العظيم سيد اجمد31563

3729.52029.519.519135.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عالء القصبى محمد القصبى السيد31564

30.5291929.514.515.5122.577.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عالء جمـال رفـعت عبـد الـعزيـز احمـد31565

31.529193017.516.51273.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178على محمد احمد عبد القادر الباز31566

30.51918.530191711769.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178على محمد على السيد يوسف عصر31567

36.529.5202719.519132.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178على منير على احمد31568

37.5291924.5181812869ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178على نادر على حامد سراج31569

32.528.52027.51915127.55.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178على نبيل ابراهيم حامد االتربي31570

362419.527.517.513.5124.568.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178علـى وهد ان علـى عبـد الـمـجيـد مـرسـال31571

29.5251929.517.516120.55.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عماد احمد عماد الدين امين بهاء الدين31572

39292028.518.51713558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عماد عبد العزيز حمدى عبد العزيز سيد احمد31573

36291828.51916130.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمار ياسر السيد محمد محمد شاهين31574

35.5241928.515.519.5122.557ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمار ياسر عزت عبد الرؤوف محمد الجندي31575

3329193016.516127.55.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر اشرف سرور عبد العزيز31576

3830202919.519.5136.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر راضى عبد الكمال محمد31577

39.5302029.52019.51398.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر رضا ابو الفتوح السيد المرسى31578

352519.528.518.519126.55.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر زكى عبد الحكيم زكى شلبى31579

25.5281825.51716.51145.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر طارق صابر السيدعبد العزيز31580

39.528.51927.517.5161325.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر عبد الحمـيـد الـشحات عبد الحميد الـزاهـى31581

36262027.51116120.568.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر عالء عبد الحميد محمد جوده31582

33.52719.526.510.518.51173.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر محمد عرفات عبد القادر السيد31583

37.53020302016.5137.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمر محمد عرفى محمد حسن على31584

33.5272027.514171227.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمرو الغرباوى على عوضين عجينه31585

3829182712.516.5124.57.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمرو عبد الحميد ربيع عبد الحميد غازى31586

383019.5261518128.579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمرو على احمد ابو المعاطى الجناينى31587

3229.519261818.5124.56.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمرو محمد عبد المعطى عبد السالم31588

3729202516.519127.579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عمرو وائل عبد الحكيم اسماعيل شهاب الدين31589

فى على31590 3527.52018.512.519113.56.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عوض ابراهيم العوضي االل

3023.52017.56.51997.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178عوض احمد عبد البارى يوسف31591

332819.5257.516113710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فؤاد طه احمد طه يس31592

3224202610.513112.568ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فؤاد محمد عبد السالم حسن زايد31593

3729202918.518133.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فارس اسامة عبد الفتاح عبد الرحمن شرابى31594

33.52919.524.512.5181196.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فارس حسين على حامد سراج31595

34.53020261518125.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فارس عادل عبد العليم توفيق قمبورة31596

36302027.51617129.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فارس محمد ابراهيم محمد محمد جميل31597

36.5291926.515171265.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فارس محمود احمد احمد غانم31598

35.52918.525.512.5181216.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فارس نشات ابراهيم على احمد31599

312517.518517.596.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فاروق ياسر فاروق ابراهيم احمد31600

39.526.519.52818.519.51326.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فتحى خالد فتحى محمد ابراهيم31601

3627.519.53019.517132.55.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فتحى عماد محمد سليمان31602

34.529203018.51513279.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178فكرى وليد فكرى محمد محمود عصر31603

292419.5301718.5119.55.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178كريم احمد عبد الحافظ عبد ربه االمير عياد31604

35.527203017.519.51305.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178كريم احمد عبد الفتاح السيد ابراهيم الشرقاوى31605
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32.527.5203018.518.5128.557.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178كريم حماده على عبد الشافى محمد31606

37.525203017.51713059ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178كريم رأفت محمد عبد السالم احمد31607

352719.529.514.515.5125.56.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178كريم سامح ابراهيم فرج ابراهيم31608

212.513167.58.55143ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178كريم هانى محمد محمد السيد31609

34.52318.52812.517.5116.546ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178لؤى شريف محمد عبد السميع عبده االمام31610

3127.52028.512.516119.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ماهر السيد محمد المهدى اسماعيل31611

3426203013.518.5123.55.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ابراهيم الدسوقى محمد ابراهيم دبور31612

2725.519.53014.514116.567ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ابراهيم صابر عبد الخالق علي31613

35282029.518.518.513147.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ابراهيم عبد الستار صادق عبد الكريم31614

3627.5203018.519.513265ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ابراهيم على ابراهيم منصور31615

3828203018.519134.568ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ابراهيم محمد حسن بالل31616

32.527202817.517.512538.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ابو بكر عوض السعيد العوضى31617

36.527.52030191913358ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد السيد اسماعيل عالم31618

37.52720302019.5134.579.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد سالمة محمد السيد31619

302916.528.511.519.5115.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد عبد اللـه احمد محمد ماشا هللا31620

ش عبد المنعم31621 3628.5203019.52013469.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد عبد المنعم دروي

3028192813.515118.567.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد عبد الحق السيد احمد تقى الدين31622

3528203017.514.5130.557.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد عبد الرازق عبد اللطيف31623

33.52917.529.51816127.568ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد محمد احمد السيد القورمه31624

21.52518.5301713.511259ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد محمد السيد ابو شعشيع31625

39.52920302019.5138.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد احمد محمد السيد المغازى شومان31626

37.529.52029.51919.5135.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد اسامه عبد القادر السيد المرسى31627

36.528193019.519.5133810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد اشرف عبد المعطى سالم الخضرجى31628

363019302019.5135610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد اشرف محمد ابو القمصان سعيد31629

282517.5271619.5113.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد البيومى محى الدين الدسوقى احمد31630

30.52792616.5181094.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد الحمادي احمد المرسي سيد31631

15.514.511.52512.5127935.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد السيد فوزى ابراهيم محمد عبده31632

12137.522.5810.56325.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد السيد محمد عبد الحكيم ابراهيم31633

23.52214.52512.517.597.53.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مـحمـد الـسيـد مـحمـد عبـد الـحمـيـد غـازى احمـد31634

3528.519.529.514.516.51275.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد الشربينى مصباح الشربينى السيد31635

3528.519.53016.514.5129.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد الطبالوى بهجى درغام31636

35.528.519.5301815131.53.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مـحمـد ايـسـام مـحمـد علــى احمـد31637

3729.5203019.51913679ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ايمن عبد اللـه عبد العزيز المغازى31638

3227.519.5301918.512879ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ايهاب شعبان رزق السيد31639

25.525152919.516.511479ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد توفيق السيد علي كيالني31640

3128.517.528.51719.5122.54.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ثروت احمد عبد المقصود محمد31641

33.52719.530191812988.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد حاتم ابراهيم عوض ابراهيم31642

35.52716.529.52018128.599.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد حسام مصطفى احمد مصطفى31643

22.517.5122614.517.592.566ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد حسن المتولي عبد الرحمن المنجى31644

36.52717292018129.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد حسن صبحى حسن31645

3226.515.528.52017.5122.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد حسن عبد الحليم حسن على راشد31646

3627.514.528.51919.5125.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد حسن عبد المتجلي نصار31647

3026.515301719118.579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد حمدى عوض محمد السيد وهبه31648

36.52818.5301917.5132910ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد خليل طه خليل31649

36.52719.53019.517.5132.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد رضا احمد محمد نصر31650

3829173019.519133.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد رضا عبد العظيم محمد عبد العظيم31651

272012.5291318101.55.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد رضا محمد عباس السيد31652

272213.5291516106.54.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد رضا محمد عبد القادر31653
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3625.51629.517161248.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد رمضان ابو السعد عبد الباقى ابو الغيط31654

3123162515131107.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد سامى محسن سامى حسن السعيد31655

34.5231526.51613.51157.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد طارق محمد عوض شرف الدين31656

35.5261526.516.514.5119.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عادل على صبره ابراهيم31657

39.529.51828.519.5171358.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عادل نجيب العدل العدل31658

34.53018292017131.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عبد الحكيم مصباح عبد العزيز محمد31659

35.53017301919131.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عبد الحميد السيد عبد الحميد شحاته31660

35.52616.53019.519127.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عبد هللا ابـو الـمجد محمد ابو الـمجد احمد31661

3227.516291416.5118.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عبد اللـه محمد ابراهيم31662

30.520.515278.513.5101.57.56ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عبدربه السيد عبد العال احمد31663

362716.52917.518.512688.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عثمان السعيد حسن محمد31664

362815.52916.51412569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عزت سيد محمد يوسف31665

39.53017301917.5135.58.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عالء عبد الحكيم الشربينى حسانين31666

39251629.51717126.588.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عالء فوزى السيد احمد شهده31667

372416.5281618121.588.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد على بدر الدين احمد الليثى31668

35.5251327.5141611588.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد على حامد محمد زهران31669

36231629.51817.5122.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد على سالم على سالم31670

392717.529.5181913189.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد على محمود محمد31671

36.5281729.518.520129.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد عيد سعد السيد محمد31672

37.52718.52919.519131.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد فاروق عبد الكمال محمد31673

2723.51323.514.518.5101.54.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد فتحى على محمد فوده31674

52012.52913.518.5802.54.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد متولى السيد متولى وهدان31675

39.53017.53019181368.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد مجدى محمود الصاوى احمد31676

3928163018.518131.56.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد محمود محمد سامى محمد الرفاعى31677

38.526.5173018.519130.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد نادر ابراهيم يوسف يوسف31678

36.529183019.5201338.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ناصر السيد عبد المقصود سرحان31679

3525.514.52818.519.5121.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد نجيب احمد محمد على الحفناوى31680

37.527.518301817.51318.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد نصر فاروق فهمى السيد31681

32.52718.52917161248.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد هانى محمود صديق محمد سليمان31682

29.52514.528.514.514.511279.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد هشام فرغلي ابراهيم فرغلى31683

311913.5271214102.57.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد وحيد جوده عبد اللـه دشيش31684

26.5241426.514.516.5105.54.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ياسر عوض عبد الفتاح الشافعى31685

262716.528.515161135.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ياسر كمال عبد العليم عبد ربه31686

39.52819.529.519.52013689.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد ياسر وهدان عبد السالم عثمان31687

112016.528716.582.55.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمد يونس احمد يونس احمد31688

35.527.5162916.518.5124.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود ابوبكر محمود عبد العليم عبد الغنى31689

37291827.517.518.512959.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود احمد عبد المحسن الشربينى السيد31690

30.5221827.51217.511059.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود احمد محمود احمد حسن رخا31691

32.5281927.515.517122.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مـحمـود عبـد الـر ازق مـحمـد عبـد الـر ازق مـحمـد31692

331814.5271615.5108.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود عبد القادر فتحى السيد احمد حسن31693

37.529.518.529.5191613489ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود على عرفى محمد حسن31694

35.529.517291817.512989.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود محمد ابراهيم دسوقي بغدادي31695

383018.53018.517135810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود محمد احمد السيد مكاوى31696

31.525.51729.516.51612089.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود محمد عبد العليم عبد الرازق السيد31697

3422.518.52816.515.5119.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود محمد عبد الفتاح على ابو الوفا31698

35.524.5182817.516123.55.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود محمد كامل محمد على31699

3728.51628.51717.512759.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود محمد محمد سيد احمد المصرى31700

37.52819291714.5130.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178محمود ياسر عبد الجليل زكى31701
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38.52719.5291819.513269ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مدحت وليد اسماعيل شريف يوسف31702

372519.52818.519.512879ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مروان محمد احمدالرفاعى احمد االنصارى31703

1022.514.52516.517.588.588.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى ابراهيم عبد الغفار السيد غانم31704

36.526.51929.51618.5127.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى احمد سمير احمد السيد31705

33.52719.529.51918.5128.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى السيد عبد المحسن محمد بدوى31706

34.527.519.529.51919.513089.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى السيد عطا اللـه عبد المجيد موسى31707

31.522.52029.516.51712069ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى حسن عبد السالم مصبح سعيد31708

34.52620271819.5125.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى رجب السيد مصباح حمدان كريم31709

3626.519.527.519.519.5129810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى عبد العليم مصطفى عبد العليم الديرى31710

3727.519.52917.519130.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى مدحت عوض الغريب محمد عيسى31711

3625.519.528.517.518.512778.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مصطفى ناجى على عبد العزيز محمد طه31712

000000000ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178معاذ امجد السيد محمد طلبه محمود31713

3526172818.516.5124.547.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178معاذ محمد عوض الشربينى قطامش31714

37.52719.528.519.519132810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178معتز على محمد احمد عامر31715

3321.511.524151610537.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178منصف عوض محمد رفعت محمد صالح31716

2822.515.527.51618109.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178منصور حمدي السيد منصور محمد متولى31717

3426.518291817125.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178مهند متولى عبد الواحد حافظ على31718

36.527.519.52918.517.5131510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178نديم احمد حسن عبد الرؤوف حسن31719

342717291819.512569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178نعمان فريد نعمان محمد السيد31720

39.52719.53019.519.5135.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178نور رضا محمد عبد العزيز ابراهيم31721

2122.513.52810.51595.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178نور عالء عبد اللـه زكى يوسف31722

36292029191913389.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178هادى هانى محمد عبد الفتاح حامد31723

32.5261929.516.518.5123.588.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178هشام احمد مصطفى كامل حسن31724

3325.518.529.517.519.512489ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178هيثم طلعت محمد محمد احمد بدوى31725

34.524.51829.518.51912589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178وحيد محمد امين عمر31726

182515.529.51014.59888ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178وليد عبد اللـه خلف احمد عبد هللا31727

2923.519.529151711689.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ياسر رضا محمد مبروك السيد يوسف31728

35.527.518.529.518.519129.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178ياسر عبد الرازق عبد الشافى ابوزيد محمد31729

33.527.519.52915.516125810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يزن ابراهيم محمد محمود31730

31.524.516.526.51617.5115810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف ابراهيم صابر عبد الفتاح  على31731

3228.518.529.51617124.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف ابراهيم فاروق ابراهيم محمود31732

382819.52718.52013189.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف احمد السيد اسماعيل عالم31733

26241825152010888.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف احمد سعد محمود احمد31734

34.527.51828151912388.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف احمد محمود عبد العليم عبد الغنى31735

312318.5271619115.587.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف السيد ابراهيم السيد زياده31736

292418.529.516.519117.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يـوسف حسـام  الـديـن رفـعت عبـد الـحمـيـد31737

31.52516.52914.520116.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف سعد حسن ابراهيم عبد اللـه31738

11.52114.52410.513.581.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف عبد العليم عبد الرحمن عبده يوسف31739

29.52817.527.515.51711889ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف عبد اللـه عبد العظيم ابراهيم الغرباوى31740

30271925.516.51611888.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف عالء عبد القادر المغازي محمد31741

30171628.51715108.537.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف عالء محمد محمود الحصرى31742

27.525.513.528.5171811237.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف عوض البيلى عبد الحى البيلى31743

3026.518291718.5120.579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف فهمي علي محمد فوده31744

2518.51627.5161310369ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف مجدى زكى البيلى عطيه محمد31745

35.52918291818.5129.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد ابراهيم احمد ابراهيم31746

362916.5291819.5128.579.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد ابو الفتوح الدسوقي حسن31747

382816.5291819.5129.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد الدسوقى احمد العوضى31748

27.52616281818.5115.575.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد السيد ابو زيد احمد سالم31749
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362916.529.5191913078.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد حامد حبيب المتولى خطاب31750

312616291618.511889ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد عبد العزيز احمد الشربينى31751

34.528.51628.518.519.512656.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد عبد الفتاح محمد عبد الخالق31752

31.528.516.52916.519.512277.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمد يحيى محمد شلبى31753

3328.517.52919.520127.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمود احمد محمود احمد31754

29.52716292019.5121.579.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمود فريد عبد الهادى عبد اللـه31755

34.528192919.51913076ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف محمود محمود محمد محمود31756

34271527.51619119.567ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنين  0178يوسف هانى عبد اللطيف حسن عبد الرحمن31757

35.528.517.527.51819.512747.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179احالم انور معوض ابو نوار31758

35282029.519.519.513267ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اروى محمود السعيد رزق رمضان31759

3327.517.528.517.51912448.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء احمد محمد ابراهيم سليمان31760

33.527.51728.51919125.548ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء اشرف السيد احمد ابراهيم31761

3528.51829.51919.513049ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء حماده السيد عوض31762

3228.51829.5181912659ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء عصام عثمان رشاد ابوعبيد31763

3626.51729.517.519126.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء عوض عبد اللطيف حسن عبد الرحمن31764

3425.516.529.51919124.54.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء محمد رسالن ابراهيم احمد31765

3426.517.529.519.51912748.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء محمد فاروق ذكى على التلباني31766

29.523.517.528.51618.511548ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء مصباح الدسوقى السيد محمد31767

29.528.517.527.51819.512159ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسراء ياسر ابو النور عبد القادر عبدربه31768

3328.518291919.5127.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء احمد محمد ابراهيم سليمان31769

34.5291829.517.519.5128.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء اشرف عبد اللطيف حسن عبد الرحمن31770

3328.51729.518.515126.5410ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء الشربينى زغلول السيد مرسى31771

29.526.5182818.519.5120.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء العنانى سليمان العنانى عبد اللـه31772

33.528.51829.51919.5128.5410ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء حماده حامد حسن القصبي31773

34.529.518.529.517.519.5129.549.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء محمد عطيه عبد القادر31774

302115291713.511258.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء محمد كمال احمد محمد الخولى31775

2416.514.52717.51099.558ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اسماء مصطفى محمد ابراهيم متولى سمك31776

21.51813.52615.510.594.558ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اشواق وائل فكيه محمود31777

2919.515.52617.516107.565.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179االء الشربيني عزت علي محمد31778

362917.53018.519.513159.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179االء خالد مسعد عبد الحافظ احمد31779

3527.519.5302019.513289.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179االء فاروق شريف فهمى السيد شريف31780

33.529.517.529.518.519.5128.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179االء محمد ابراهيم محمد المسيرى31781

3729.519.529.52019.5135.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179االء محمد عوض محمد علي حبيب31782

3628.518302019.5132.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179االء مدحت عبد الجواد محمد علي شالطه31783

30.51916.527.512.519.510649ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179االء مصطفى محمد ابراهيم متولى سمك31784

373018.5292019.5134.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اماني السيد عوض ابراهيم بدوي31785

35.52918.529.52019.5132.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اماني رضا لطفي عبد الخالق ابراهيم31786

35.528.518.529.51919.513169.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179امل عبد الرحمن ابراهيم محمد ابراهيم31787

33291829.518.519.512869.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179امل على عبد البديع على مصطفى31788

3328.517.5291919.512759ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179امنيه عبد الحميد سيد محمد على احمد31789

32.5281828.5182012578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179امنيه محمد عبده محمد الهنداوي31790

30.52917.52916.520122.549.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179امنيه محمد فوزي محمد النجار31791

30.52917301720123.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179امنيه يوسف على يوسف عبد الحافظ31792

30.522.51626.515.51611148.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اميره سامى السعيد محمد احمد31793

302717.5301620120.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اميره شاهين عوض شاهين الدفيري31794

27.527.517.529.5172011948.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179اميره عبد السميع المغازى على المغازى31795

3028183017.520123.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179امينه جمال السيد محمد حسن31796

26.5281829.51717.511969ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179انجي عبد البديع محمد عبد المطلب31797
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2828.518281819.5120.579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايات محمد يوسف ابو العنين يوسف31798

71310.5221017.562.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايات وحيد محمد بسيونى يونس31799

35.52919.530201913489.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان ايمن رمضان المليجى احمد31800

3325.5193018.5191265.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان جهاد ممتاز حافظ شوقي31801

3829.519.53019.519136.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان رشاد محمد رشاد محمد رشاد31802

3127.5193017.517.512569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان عباس بخيت عبد الاله محمد31803

332918.529.52017.51309.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان عوض صابر الحسيني العتاني31804

32.528.518.5291918.5127.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان محمد رمضان عبد العزيز محمد31805

242518.528.5181811499.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان محمود عبد العال عبد الرحيم علي الشرقاوي31806

23.51817.517.512.511.5895.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايمان ياسر بيومى صابر محمد31807

35.526.51828.51818.5126.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايه ابراهيم عبد السالم غازى محمد31808

363017.52918.519131910ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايه رضا حسن محمد علي31809

33.529.518.529.519191308.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايه رضا محمود عابدين محمود31810

35.529.518.5302019133.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايه عبد الغني احمد عبد الغني احمد الشافعي31811

383019.53019.5181379.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايه محمد السعيد احمد الشربينى31812

34.52716.53014.517122.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ايه ياسر ابراهيم منصور النجار31813

30.529.5193017.518126.55.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله احمد عوض الالوندى المغازي31814

3227.51929.518191267.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله جمال محمد وحيد محمد السرجانى31815

35.53018.529.52020133.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله حسين السيد احمد عبد الحميد31816

37301929.52020135.56.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله عزت على الدسوقى عرفه31817

26.527.51826.51820116.579.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله مجداد عبد الصمد عبد الرحمن عبد الباقي31818

3529182519.519126.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله محمد حسن المعصراوي حسن31819

35.529.5182719181296.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله محمد حمايه محمد31820

3529.51828.517.517.5128.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسمله محمد سرور عبد العزيز السيد31821

3426183017.517125.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسنت اسامه ابو العال نبيه علي31822

383019301818135710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بسنت زكى عبد الخالق زكى عبد الخالق31823

36.53018.52619.519130.55.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بهيره ياسر احمد فؤاد ابو الفتوح31824

36301925.51920129.55.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179بيسان احمد علي محمد31825

39302029.52020138.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179تسنيم محمد ابو بكر الصديق ابراهيم حشيش31826

36.53019271918131.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179تغريد احمد عبد السميع محمد فرحات31827

37.53019301918.5135.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179تقى محمد البيلى عبد المجيد البيلى البشبيشى31828

35.529.51728.51918129.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ثويبه محمد حسن العشماوى جاد اللـه31829

36.529.51827.51918.5130.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179جمانة ابراهيم صبرى عطية ابراهيم النادى31830

26.522.516.5281215105.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179جنى عبد اللـه حسن سالم31831

34.52817.529181512768.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179جنى محمد السيد عبد الفتاح محمد31832

28.525.515.5271516111.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179جيهان محمد محمود بسيونى31833

35.528.517281816.51275.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حبيبه اكرامي مناع عيد الضفيرى31834

3829.51829.51916.5134610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حبيبه محمد حسين حامد سيد احمد31835

35281829.517.515.51285.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حكمت عبد المالك الشربينى عبد المالك فراج31836

36.52818291716128.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنان ابراهيم مسعد محمد الموافي31837

322717.5291613.5121.55.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنان محمد الشربينى عبد السالم الشربينى31838

3529.519291920131.56.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين ابراهيم حسن عباس حسن العربى31839

33.527.51828.51919.5126.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين احمد محمد الغريب يوسف ابراهيم31840

3126192818.514.5122.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين حماده عنتر مسعد31841

33.52616.5281815.5122610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين سامح عبد اللـه بدير الديسطي31842

332917.53017.517.51275.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين عبد الحى محمد نبيل عبد الحى31843

37.52919.53019.518135.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين عوض جبر عوض احمد31844

342918.5281717126.56.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين فايق عبد الحى شريف يوسف31845
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36.52918.529.519.518133610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين مجدي صالح محمد سيد احمد31846

36291828.518.517.51305.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين محمد احمد محمد علي31847

36.5291828.518.517130.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين هشام عبد الجليل السيد مسعود31848

362818.5291917130.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179حنين هشام عبد العزيز ابو القمصان سعيد31849

362718.529.51817129610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179خلود ابراهيم عبد المنعم اسماعيل31850

33.527.519.529.5171912769.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دعاء محمود صبرى احمد محمد حسن31851

33.525.51929.51715.5124.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دنيا السيد صالح رجب السنوسى31852

31.525.5182913.516.5117.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دنيا الصعيدى عبد السالم السيد احمد الصعيدى31853

25.52318.52713.513.5107.54.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دنيا حسام محمد اسماعيل احمد31854

3126.518.527.51614.5119.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دنيا عبد العزيز محمود فهمى السيد31855

3426.51829.5181812668.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دنيا محمد عبد الستار محمد بدوى31856

30.5271928.516181214.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دينا عبد اللـه ابو المعاطى محمد رزق31857

25.5191827.513.515103.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179دينا محمد احمد اسماعيل البهوتى31858

يا الشربينى عبد العليم بدوى ابراهيم31859 22171727.51411.597.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ران

211512.526.514.512.589.54.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رحاب محمد احمد طه يس31860

24.5281528.51017.510659.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رحمه سامح نادر عبد الحليم محمد الليثي31861

2928.5193019.520126610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رحمه صالح حسين المتولى حسين31862

3628.5203019.519.5134610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رزان ابراهيم توفيق محمد31863

3728.520302020135.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رضوى السيد محمد السيد السعيد جادو31864

31.52519.53017.520123.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رقيه السيد محمود السيد عبد الجواد31865

33.529203019.520132510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رقيه بدر احمد ابراهيم صلي31866

37.52920302020136.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رنا رضا احمد محمد السيد31867

202719.528.514.516109.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رنا مجدي السيدمحمد جاد الطويل31868

3028193016181237.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179رنا ياسر عيد عبد اللـه عثمان31869

1419152512.514.585.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179روان ايهاب السيد البدوي محمود الرفاعي31870

3326.5203018.520128510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179روان رضا احمد محمد نصر31871

34.528.52030191913259.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179روان رضا عبد الحميد عبد الحى حسن31872

34241927.51419118.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179روان فخرى سالم على سالم سلطان31873

352918.529.5191913168ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179روان محمد ابراهيم ابراهيم31874

3728.520302020135.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179روان محمد السيد محمود السيد31875

دا خالد عبد الحليم محمد حامد زهران31876 3528.5203019.519.513359.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179روي

35.53020302019.5135.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ريام محمد عبد المنعم عبد الحليم عبد الوهاب31877

342919.529.5201713259ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ريتاج حماده محمد صبرى عبد السالم السيد احمد31878

36.528.52029.52019.5134.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ريم الجوهرى فتحى الجوهرى محمد31879

3429203019.519132.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ريم رضا فتحى محمد31880

362718.53014.51812668.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ريناد على محمد عبد العظيم شاهين31881

383018.53019.519.51368.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ريناد وائل محمود حلمى بدر محمد31882

34.527193018.519.51297.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179زينب عبد المنعم السيد عبد المنعم احمد بدوى31883

36.529193018.5201335.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساره احمد ابراهيم سالم ابراهيم31884

362820301919.513359.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساره اسامه عبد الستار صالح الشربيني31885

252016.52715.514.510458ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساره الحسين محمد جمعه ابراهيم31886

372819.53019.519.5134810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساره السعيد السيد احمد حسن علي31887

362518.52817.519.512558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساره عبد الناصر محمد محمد حسن31888

38.52718.528.51820130.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساره محمد عبد العزيز مقبل الشربيني31889

31.52418.53017.519.5121.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساره مسعد محمد عباس السيد31890

37.528192917.519.513159.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ساميه احمد السيد عوض علي31891

37302029.52019.5136.56.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى ابراهيم مصطفى الحسانين31892

3526192818181266.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى احمد ابراهيم احمد ابراهيم31893
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3726.52029.517191308.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى اسماعيل عبد المجيد احمد على الديب31894

393020302019.513989.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى اشرف اسماعيل ابراهيم المغازى المشد31895

37.52820302018.5135.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى عبد اللـه عطيه عطيه محمد على31896

26.52617.528.514.519.511358.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى محمد احمد عبد الغنى السعيد31897

38.528.52029.52019.5136.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى محمد بركات محمد على حوش31898

32.521.51930172012059.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سلمى ناصر السيد محمود احمد31899

36221929.51819124.549ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سما خالد على عبد المقصود حسن الشافعي31900

373020301919136910ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سما سيد احمد ابراهيم محمد ضيف31901

32.52920301417125.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سهام ابراهيم الشامي معوض السيد31902

30.5301829.51618.51248.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سهام عطيه عبد السالم مصبح سعيد31903

3529.51928.518.519130.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سهر اسامه السيد حامد الشربيني31904

32.5291729.515.518.5123.58.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سهر شعبان السعيد شعبان صيام31905

343018.52913.516.5125610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179سهير عبد القادر احمد محمد دسوقى31906

33.52718.527.51517.5121.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شاديه ياسر رزق الحسانين سالمه31907

32.53018.529.514.5181258.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شاهندا شفيق مصطفى مصطفى31908

32.52818.527.516.517123810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شاهنده ممدوح محمد عبد الاله31909

29241627.514.515.511189.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شروق السيد عمرو حامد محمد جمعه31910

363017.526.518.518128.58.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شروق خالد عبد الشافى طه31911

36.529.518.529.517.515.5131.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شروق شوقى سيد حسن محمد عبد العال31912

33.53017.5291514.51258.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شروق عبد العليم بدر عمر31913

36.53017.529.51916.5132.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شروق ماجد فوزى محمود القط31914

343017.5291918129.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شروق محمد صبحى عيسى عبد العزيز31915

34.528.51727.51716124.589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد السيد حامد عبد العظيم السيد حامد31916

33.529.518.527.515.516124.55.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد السيد صادق عبد العزيز محمد موسى31917

35301828.518.51713059ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد الشربيني عوض الشربيني عبد الدايم31918

34.5292029.518.517.5131.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد ايمن احمد محمد عوض31919

34.521.518.524.51116.511069ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد جمال على ابراهيم محمد31920

37302029.51918135.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد خالد محمد رفعت عوض احمد31921

3628.5193018.5181325.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد رضا احمد محمد نصر31922

362716.53018.519128710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد رضا حسين عبد العزيز حسن31923

333019.53019.518132710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد زكريا علي احمد يوسف31924

373018.5302016.5135.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد سالم هليل سالم هليل31925

342519302016.5128810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد سامح ذكى محمد الغريب31926

3625193018.517128.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد عبد الحكيم كمال سيد احمد شريف31927

33.524.51724.514.518.51145.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد عبد الرؤوف عبد الحليم عبد الرازق السيد31928

35272029.519.518131710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد عبد الغني محمد عبد الغني محي الدين31929

3729.518.53019201348.56ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد عبد المحسن محمد السيد البنا31930

3529.520301919.5133.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد عالء رزق عوض جمعه31931

3424.5203018.519.51278.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد ماهر عبد الحميد ابراهيم السيد31932

2710.515.52514.511.592.57.52.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد محمد السعيد محمد يوسف31933

34.529.52029.51919132.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد محمد الشربينى تقى الدين الحسيني31934

3528.518301819129.579.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد محمد حامد محمد محمد السرجاني31935

3629.520301819133.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد محمود رفعت عبد العظيم عارف31936

32.529.518.52817.517.512687.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شهد محى الدين البيلى احمد الشربيني31937

34.528.519.5301920131.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179شيرين ماجد شعبان قاسم شعبان31938

31.51218.527.515.5131057.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179صباح فوزى جابر ابراهيم المسلمانى31939

3223.518.52918.518121.56.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179صفا على عبد السالم جمعه شريف31940

32.53015.52919.517.5126.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179صفا هيثم عبد العزيز المرسى محمد الثابت31941
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343018.5291918.5130.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179صفاء احمد فتحى ابراهيم صالح31942

3630202919.518.5134.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ضى حسن محمود حسن31943

3230192917.519127.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179عبير عالء صالح الدين حافظ31944

313020271818126410ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179عزه ابراهيم جاد الحق الشربينى ابراهيم31945

2929.520281817124.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179عفاف ايهاب عبد الحكيم وهبه احمد31946

37302029.52020136.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179عهد شوقى عبد اللـه شوقى على31947

37302029.519.517.5136610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179غاده عبد المنعم عبد الجواد محمد علي شالطه31948

35.529.518.529.51919132610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فاطمه ايهاب مصطفى محمد عبده31949

3428.519.528.51818128.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فاطمه حسن المرسى محمد السيد احمد31950

33.52817.528.518.518126610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فاطمه رضا ابراهيم على خليل31951

33.53018.53018.518130.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فاطمه محمد الشحات الجوهرى31952

33.5301929.518.519130.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فاطمه محمد على المرسى متولى النحله31953

2930172918.519123.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فاطمه ناصر سامى ابو الفتوح شهاب الدين31954

303017.529.51718124610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فاطمه هشام السيد كامل المغازى31955

31.52918271817123.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فرح احمد مسعد المتولي المرسي31956

26.529.51828.51718.5119.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فرح خالد على نجاح عبد الخالق31957

292817281517.511769ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فرح عالء فايز محمد احمد كنانى31958

322918.529.51717.512668.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فرح ممدح كمال نبيه محمد31959

34301929.52017132.58.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179فيروز محمد عبد العزيز عبد الرؤف منصور31960

30.526.51620.51717110.55.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179كنوز حسنى محمد رزق رمضان31961

28.528.516.52114.5161095.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179لقاء رشدى على يوسف31962

32.53017.520.518.51611988ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179لمياء ايمن طه السيد31963

32.529182519.5161248.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ليالى وجيه محمود عبد الفتاح عماره31964

342918.525.520151278.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179لينا محمد احمد محمد احمد خليل31965

2623.51726.51515.510879ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179لينه جمال سيد عبد العزيز السيد31966

34271928.51917127.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مروه باسم المعصراوي سليمان محمد سليمان31967

32.528.5172815.517.5121.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مروه عبد العزيز عبد اللـه عبد العزيز عالم31968

35.53018.53017.518.5131.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مروه محمود فرج محمود على جادو31969

373019.52819.517.51348.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مروه محمود محمد عبد العظيم شاهين31970

383019.529.52020137910ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مروه هانى محمد عبد الرحيم محمد ابو الوفا31971

000000000ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم احمد سمير احمد محمد الجابري31972

33.52118.524.51314.5110.55.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم السيد ابويكر السيد عيدالفتاح31973

3227.51924.51417.51175.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم السيد سعد حسانين سالمه31974

25.52816.52215181075.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم السيد عبد الرؤف حسن31975

31.528192717.517.512368ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم حسن المرسى ابراهيم31976

23.527.51522.51217100.568ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم عارف محمود عبد العظيم عارف31977

35.5291928.518.517130.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم محمد ابو المجد محمد ابو المجد حرك31978

34.5291828.51817.5128510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم محمد شكرى على العراقى31979

35.528.516.52818.518127510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم محمد كمال رزق رمضان31980

3629.518.52719.517.5130.55.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم محمود عبد الغفار عبد الهادى علي31981

33.527.5182616.518121.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم هشام السيد محمد الباز31982

36.53016.527.518.52012969ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم وليد احمد عبد السميع احمد سالم31983

2925142713.519.5108.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مريم يحى حامد محمد حامد زهران31984

2523.513.525.510.518.59868.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك ابراهيم على محمود على31985

373020302018137610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك السيد عبد الحميد محمد غازى سمره31986

3229182918.519126.568ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك حسام جالل ابراهيم احمد31987

28.52716.52310.518.5105.568.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك عماد الدسوقى احمد العوضي31988

26281827.51518114.568.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك مجدى عبد المطلب محمد احمد زيد31989
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3329.518292019129.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك محمد شديد حسن خليل31990

3430192919.518131.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك نايل عبد السميع نايل عرابي31991

32.5291729.518.519126.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك هانى رمضان العوضى مصطفي31992

31.53016281818123.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ملك هيمن احمد سلطان31993

1420923815.57469ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منار خالد عبد الغفار السعيد مصباح31994

343017.52718.51912769.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منال محمد السيد حسين حامد ابو مسلم31995

282914.524.5171811369.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه ابراهيم السيد محمد31996

27.52815.5261819.51158.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه ابراهيم محمود ابراهيم مصطفى31997

16201223.51013.581.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه احمد على ابراهيم على31998

27.52915271819.5116.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه احمد محمد احمد ابراهيم عاشور31999

30.52915271920120.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه الحسيتى حلمى محمد غازي32000

3229.518261620121.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه احمد السيد احمد محمود32001

2629.518.523172011469ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه احمد محمد محمد السيد وهبه32002

23.5271623.51720107610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه اشرف السيد يوسف عبد الهادي32003

22.527.51923.51820110.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه بكر محمد عبد هللا العشري شومان32004

3830202719.520134.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه عالء عز الرجال على بدوي32005

312918.524.51720120510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه عوض محمد حسنى عبد الحميد الجنايني32006

دين عبد العزيز32007 242818.522.515.520108.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه محمد السيد محمد بدرال

3630202819.520133.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه محمد حجاج عيد عوض32008

312418.5261617115.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه اللـه ياسر عبد الشافى الراعى السيد32009

24301925.51718.5115.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه رجب راضى عبد الرحمن هيبه32010

31.529182516.519120610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه سليمان على محمد فريد سليمان32011

262918.526.517.519117.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه عالء عبد الكمال محمد32012

35292026.51920129.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه على الشربينى السيد محمد32013

342817241719.512069ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه عمرو عبد القادر عبد الغفار حامد32014

21.52117.520.512.5209359.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه عوض السيد محمد حسن32015

29.527.519.5241719117.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه محمد البيومى محمد على32016

37.528.5202919.518134.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منه هنادى محمود سالم الشافعى32017

352918.527.519201294.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منى السعيد جالل الدين السعيد ابو شادى32018

3726.518.526.515.516124610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179منى عبد الخالق السيد ابراهيم بالل32019

35.526192718.52012660ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مها محمد محمد عثمان ابراهيم32020

38.53019.52919201368.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مها وليد محمد عبد الرازق حسن32021

38302029.52019137.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مي خير محمد حسن32022

33.521182719.5201197.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مى رضا سعيد عبد اللـه احمد32023

362219.52919.5201267.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مى محمود عباس الغريب متولى32024

35.529203019.5201348.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179مياده طارق محمد محمد ابراهيم32025

201417.525.51414.5917.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ميار حامد عبد القادر حامد32026

3529.519301918132.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ميرفت حامد الشافعى حامد الشافعى32027

33.52920281918129.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ميرنا احمد محمد اسماعيل احمد اسماعيل32028

30.525.518.5281613.5118.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ميرنا نادى نسيم عبد المسيح32029

32.521.51728.516.518116610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ناديه ابراهيم عطيه سعد احمد زايد32030

32.5281928.517.520125.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نانسى احمد فريد على بدير32031

36.52820271920130.56.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نانسى السيد الشرقاوى بدير على32032

34.525.5192819.518126.569.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نبيله احمد الحسين السيد محمد32033

36.527.52027.52019.5131.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نبيله السيد نبيل السيد على32034

332719281919.51267.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نجاة عبد الحميد عبد الرازق عبد الحميد32035

35.52717.527.52019.5127.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نجالء السعيد السيد المصلحى على32036

3323.517.52617.516.5117.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نجالء الهام سعد الدين الدسوقى على32037
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3530193019.520133.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نجوى محمد السيد محمد على احمد32038

36.5291926.519.517130.58.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى احمد سعد بدر ابراهيم32039

3122.51928.518.519.5119.58.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى احمد عز الرجال احمد غازي32040

3519.519.525.51819117.57.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى احمد محمد السيد محمد الشربيني الديب32041

36.52618.525.51818.5124.5810ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى احمد محمود شحاته عوض32042

35.52718.52517.520123.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى الشحات على الشحات على32043

3626.520261920127.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى المازنى محمد الصغير محمد منصور32044

36.52618271917126.5510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندي رزق عبد الوهاب محمد الصاوي32045

33.5262027.516.520123.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى رضا سيد محمد على32046

37.529183019.520134610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى رضا محمد عبد العزيز ابراهيم32047

33.529.51828.51819.5127.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى زكريا فتحى فريد محمد32048

3719.519.52717.518120.57.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى سمير محمد عبد الحميد احمد32049

34.52819.526.51920127.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى عبد الباسط سيف العشرى احمد32050

37281823.51819.5124.579ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى فتحى سامى رزق مصطفى32051

34.524.515.525.518.517.5118.587.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى والء يوسف االتربى32052

3119.51920.515.520105.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى وليد الشربينى السعيد الشربينى شومان32053

362419.522.518.518.5120.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ندى ياسر احمد فؤاد ابو الفتوح32054

37.5291724.518.519.5126.588ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نرمين محمد حسين محمد احمد القصبي32055

371518.525.5181911457ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نعمه حسن عبد الهادى محمد الشربينى32056

38.528.51921.51819.5125.587.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نها احمد عبد الستار بدير احمد الزلوعي32057

36.52618.526.517.518.512577.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نور احمد السيد عبد الحى احمد نيل32058

34.527.519251917.512578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نور اليمانى السعيد محمد العراقي32059

37.527.51927.52017.5131.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نور انور مسعد السيد بيلى32060

372919.52718.51913179ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نور عبد المنعم محمد عباس متولي بدوي32061

37301930192013579.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نور محمد عبد الشافى محمود محمد عبد الرازق32062

38261926192012879ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نور محمد محمد عبد المجيد محمد32063

3627.51922.518.520123.548.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نور هيثم معروف السعيد ابو الخير32064

362919.524.518.520127.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورا السادات فريد السيد الرفاعى32065

3828.5192418.52012889.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورا عالء عبد الحميد محمد متولي32066

32.528.51926.517.52012489ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورا محمد محمد الشربيني منصور32067

3118.519201620104.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نوران مصطفى الشحات مصطفى32068

33.52619221720117.579.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان ابراهيم السيد محمد اسماعيل32069

35.5301820.518.519.5122.56.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان احمد سالمه محمد السيد32070

2010.51615.5819.5704.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان احمد محمد السيد الصعيدى32071

35.524.51918.517.52011589ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان السيد محمود محمد احمد عبد اللـه32072

38.52818.526182012969ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان ايهاب عبد الجليل ابوزيد ابو الغيط32073

342818.528.517.519126.559ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان جمال عبد الرازق السيد احمد بدوي32074

3625.518.529192012869.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان عبد اللـه الدسوقى السيد32075

382519.529.519.520131.5710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورهان محمود عبد اللطيف محمد سالم32076

39282028.52020135.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نورين ماهر الحسينى الشهاوى ابراهيم32077

2511.51716.51519.58578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179نيرمين عبد العظيم ابراهيم عبد العظيم علي32078

36.52819.524.51820126.56.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هاجر اسامه عبد المعطى سالم الخضرجي32079

34.527.518.5281820126.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هاجر السيد صديق مصطفى زين الدين32080

312518.516.5122010359ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هبة اللـه محمد عبد هللا ابراهيم حماد32081

30.5281916.591910359ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هبه احمد ابراهيم الدسوقى علي32082

31.53019.529192012969.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هبه عبد اللـه قاعود عبد هللا32083

22.525.515.515.56.51785.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هدى عادل عبد الحفيظ محمد عزب32084

3727191918.520120.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هدير عبد المعطى صبرى حسن حسن32085
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232618.5129.5188968ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هدير على عبد العزيز على سالم32086

35.5291922.5172012379ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هدير هيثم السيد سالمة البلكيمى32087

362618.522.5151911868.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هدير وائل احمد محمد محمد السرجانى32088

36.528192317.52012469.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هدير يسرى عبد الحكيم على ابوحسن على32089

36282026.518.52012969.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هنا رضا يوسف يوسف الجزار32090

37281925.518.520128710ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هنا طارق ابراهيم عوض ابراهيم32091

36.52918.524202012889.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هنا محمد ابراهيم احمد ابوزيد32092

27.5251913.512.52097.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هناء سعد عبد الحليم الزاهي راشد32093

3528192116.520119.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179هند احمد محمد عبد اللـه محمود32094

292518.5191117.5102.569ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ورود وحيد محمد السيد جاد اماره32095

352819231719.512258.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179وسام عطيه عبد الغفار احمد محمد نصار32096

282717.5201219.5104.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179وصال ابراهيم عبد النبى عبد اللـه32097

33.52719.524.515.52012059.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179وفاء فوزي بيومي على على32098

19221613.5111981.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179والء نشات عبد الحميد عبد الوهاب سليمان32099

30251818.51120102.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يارا السيد سمير سعد علي32100

3427.51926.513.519120.559.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يارا الشربينى محمد احمد السيد سرحان32101

37302027.52020134.55.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يارا جعفر عبد الجواد سالم عبد اللـه32102

36272028.51819.5129.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يارا خالد اسماعيل صالح عجيز32103

38.5282029.51719.51335.59ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يارا مجدى ابراهيم البدراوى النقمه32104

38302028.518.519.51355.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يارا ياسر مناع محمد على الشهاوي32105

32.523.519238.519.5106.55.56ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ياسمين العربى ابراهيم احمد السيد32106

33.5292026.516.519.5125.55.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ياسمين ايهاب اسماعيل صالح منصور32107

ا32108 36.527192611.519.51205.56.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ياسمين زكريا محمد احمد ري

38.5291925.517.520129.55.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ياسمين عبد العزيز الدرينى محمد حسن32109

382919281819.51325.57ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ياسمين عوض عبد الحميد عبد الحى32110

38.5302028.517.519.5134.5610ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ياسمين محمد محمد احمد محمد32111

37.53018.5291719.51327.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179ياسمين ياسر عزيز الدين الحنفى32112

37.52918.529.517.519.51327.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يمنى ايمن الدسوقى عباس32113

392816.525.51819.51275.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يمنى سيد سمير سيد محمد عبد اللـه32114

393018291819.51345.58ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يمنى صالح عبد الحميد طلحه32115

37.5302029.518.520135.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يمنى طاهر ابوزيد احمد زيد32116

38.5302027.519.520135.56.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس ع بنات  0179يمنى وليد احمد عبد الرؤف محمود حامد32117

312014.528.51517.510956ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180احمد الجميل كامل عبد المجيد32118

352618.5301719126.55.58.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180احمد جالل محمود محمد ابراهيم32119

372719.53019.5201336.59ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180اسالم مصطفى طلبه مصطفى32120

31.52610.53014.516112.568.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180جميل ايمن جميل عبد العزيز32121

36291829.518.52013179.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180طه عزت احمد محمود الدقم32122

37.527.516.5291919.5129.576ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180محمود حامد محمود احمد محمد32123

37.52818.529182013178ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180ياسين ايهاب يحي يوسف سالم32124

3526.5203017.519.512979ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180يوسف اشرف على عبد الحليم32125

10.52210.520.51211.575.553ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180يوسف مجدى محمود السيد محمود الصبان32126

29.52718.529.516.519.51216.59ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180ايه السعيد طحاوى درغام32127

32.52920301719128.57.59ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180ايه ربيع مصباح مصيلحى مصطفى32128

31.525182616.5171177.58.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180ايه محمد السيد سعد32129

37.52818.5301920133810ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180حبيبة عبد البارى احمد عزت32130

25.52618.52416.517.5110.577.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180دعاء حماده عبد الجواد محمد32131

322718.53015.5201236.58.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180سلمى فاكر عبد العزيز احمد32132

262617.53012.51911266ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180عزه عبد المعطى احمد االمام يوسف32133
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27.52717.529.513.520115610ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180فريده خالد علي عبد الرازق على32134

18.52416269.5199478.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180مريم محمد محمد عبد المولى ابو العنين32135

252619.52911.519.511168.5ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180نانسى خالد على عبد الرازق على32136

29.5291929.515201225.510ادارة بلقاس  006المحمديه الخاصة ع  0180هايدى هانى محمد فايق ابراهيم الدسوقى32137

35.52715281120116.549ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181ابراهيم ابو الفتح محمد ابراهيم العطار32138

36.52915.530112012279.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181احمد عاطف ابوفراج على32139

33.52919.53018201307.59.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181احمد محمد احمد احمد ابراهيم المتولى32140

22.52619291619112.578.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181احمد محمد عبد اللـه احمد ابو مسلم32141

302718301518.512078.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181احمد محمد لطفى عبد الحميد على مطاوع32142

000000000ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181بكر امير ابوبكر عبد السالم البيلى32143

35.52517.529.51719.5124.55.58ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181زياد عادل السيد ابوزيد عرفه32144

3529173017.520128.569.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181زياد محمد فاروق السعيد احمد البيلى32145

30.524.517.5301618118.538.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181زياد وليد السيد محمد عوض32146

38.52919.53019201367.59ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181ساجد احمد عبد الوهاب ابو المعاطى محمد32147

30.53018.53015.520124.57.59ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181سيف محمد ابوزيد خلف اللـه محمد32148

353016.52915.519.51267.59ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181عبد الرحمن تامر عبد الرحمن عوض الشحات32149

32.52917.53017.520126.57.59.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181عبد العزيز محمد السيد على السيد عبد العزيز32150

9137.51121742.526.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181عبد الوهاب محمود عبد الوهاب محمد عبد الوهاب32151

363019.529.51718.5132710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181عمر احمد محمود يوسف32152

373018.5301820133.5910ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181عمر محمد عبد المجيد محمد مصطفى32153

3629.5192817.520130710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181عمرو خالد جوده محمد على الشافعى32154

332815.5301619122.59.510ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181فاروق محمد فاروق محمود محمد احمد32155

2726.515.527.51820114.58.59.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181مازن عبد الحافظ بهرام المرسى32156

3127192717.519121.5910ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمد احمد اسماعيل عبد الغنى ابراهيم32157

162314.525151893.57.510ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمد السيد محمد عبد العاطى32158

2826132812.520107.599.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمد ايهاب عبد اللطيف طه سيد احمد32159

31.5291829.51917127710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمد عصام السعيد عبد الرؤف محمد32160

362817.52916.5201278.59.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمد على عبد المطلب ابراهيم جاد اللـه32161

36.53017.52919.519132.599.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمد مجدى صبرى جمعه رمضان32162

1625.517.527.51420100.5710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمد وليد فايز محمد احمد كنانى32163

372714.5301720125.5710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمود محمد فرحات امين شعيشع32164

24.52815.53019.519117.58.510ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181محمود وليد عطيه عبد العاطى السعيد32165

3228173018.520125.5810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181معاذ صبرى محمود اسماعيل32166

382917.53019.520134810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181يحيى السيد محمد يحيى عبد الحكيم الشايب32167

37.52916.53019.518.5132.5910ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181يوسف احمد عبده حسين عبد العزيز32168

363018.53017.516132610ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181اروى اشرف محمود ابوزيد يوسف32169

362916.529.51819.5129710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181اسماء احمد فؤاد احمد طه ابراهيم32170

33.52814.52815.518.5119.5610ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181االء ايمن فوزى محمد امين32171

37.5301729.519.519.5133.59.510ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181انجى امين فاروق عطيه الشورى32172

34.52817.529.518.519.5128610ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181بسمله خالد مسعد السيد البيلى32173

373016.529.51918.5132610ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181جنه حسين احمد المغازى شعيشع32174

38.52918.52919.519134.5910ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181حنين البدوى سعد البدوى32175

362913.53018.518.5127810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181حنين محمد عبد الرؤف عبد الرازق32176

34281829.51820127.579.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181دنيا جمال عبد الناصر محمد السيد بيلى32177

34.530173017.519.5129810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181روان حسن فتحى صالح محمد32178

35271729.517.519.5126810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181روان محمد عبد الجواد مقبل محمد الشربينى32179

39.524.52029.52020133.5810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181سما حسام على عبد السميع السيد على المغازى32180

000000000ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181سما محمود بدير عبد الخالق يوسف الكومى32181
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382918.529.517.520132.588.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181شروق اسامه عبد الحميد عبد الحسيب عبد الحميد32182

37.530183019.519.513589.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181شهد جمال عبد النبى عقل32183

383017.528.518.520132.578ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181شهد محمد السعيد محمد صقر32184

372818.53018.520132810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181شهد محمد رمضان حسن محمد32185

36.52918.529.518.520132810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181شهد هشام انور الشرنوبى32186

382918.5301920134.5810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181عال محمد عمر شاهين32187

37.53019302020136.5710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181فاطمه بن بيال محمد ابراهيم الصياد32188

35.52918.53019.520132.589.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181فاطمه محمود السيد حسين الشربينى محمد احمد32189

32.52918.529.519.5201297.59.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181الما عبد السميع سامى عبد السميع32190

37302030192013689.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181مريم احمد السيد حامد عبد الحميد32191

30.52717.530162012189.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181مريم ايمن سعد ابراهيم السيد سالم32192

36301730192013289.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181منه اشرف عبد الحميد محمد السعيد الشين32193

32.52917281720123.588.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181منه اللـه عيد حسن فرج بهلول32194

37.53017.53018.520133.5710ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181منه رياض كامل سيد االهل غازى32195

383018301920135810ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181منه محمد صالح السيد محمد البدراوى32196

373019.5302020136.5910ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181ميرنا السيد احمد محمود عبد الكريم32197

36.53016.53017.518.5130.599.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181نور على الشربينى مصطفى الشربينى جمعه32198

32.530182917.51912789.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181نوران رضا ابو االنوار سالم ابراهيم32199

382917.5301919133.599.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181نورهان على الشربينى على32200

3727203018.515.5132.559.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181هاجر نبيل عبد الشافى عوض32201

31.523.519.528.517.515.5120.569.5ادارة بلقاس  006الراشد الخاصة ع  0181هنا هشام عبد السميع على القصبى32202

35.527193017.51712979ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ابانوب فارس شوقى بباوى جرجس32203

362819.5291820130.5710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ابراهيم محمد ابراهيم خليل احمد32204

37.5291929.517.518132.5710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ابراهيم محمود ابراهيم محمود السيد32205

36.529.51928.518.52013289ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182احمد سمير محمد صبرى عبد السالم السيد احمد32206

3427.519301820128.5810ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182احمد صبرى فرحات ابراهيم جوده32207

38.527.51929.517.52013279.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182احمد محمد عبد الفتاح محمد احمد الجوهرى32208

38.530203018.520137610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182اسماعيل السيد اسماعيل شهاب الدين اسماعيل32209

3529193018.516131.5710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182امير سامى غالى عزيز32210

38.52819.52718.520131.559.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182اياد محمد عبد العليم ابراهيم العبادى32211

37.52919.53018.520134.5710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182حازم شريف حسن الشحات حسن32212

34.52519.5261619.5121410ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182حسن السعيد ابراهيم حسن ابراهيم الباز32213

35.52619271619.5123.5410ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182حسن حاتم حسن محمد محمد دسوقى32214

3825.5193019.52013269.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182حمزه عبد الناصر السيد محمد على حبيب32215

2119.511.525.58.5158688ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182حنين جرجس حنين فرج حنين32216

262314.5298.512.510167ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182روماني عماد سعد جيد مرزوق32217

25.52516.527.51516109.559ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182شريف محمد السيد على مرعى32218

392718.53019.519134810ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182عبد الجواد احمد عبد الجواد عبد الرازق32219

3022.519231714111.569.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182عزمى رضا عزامى فراويز بسيل32220

37.527.51925.518.51712889.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182على الشربينى على محمد على الديسطى32221

36.52418.529.51817126.579.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182فادى شادى جرجس سمعان32222

38.528192919.51713459.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182فادى وليد صفا لمعى نصر32223

37.52718.530181813179.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182كيرلس عصام نخله ميرهم سعد32224

31.5221525.515.516109.568ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مارسلينو عماد اديب حبيب32225

35.52918.528171712869.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182محمد حسام السيد احمد محمد ابراهيم الصباغ32226

382818.5301917133.5510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182محمد محمود صالح محمد متولى32227

39.52618301919.5132.569.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182محمد منجى محمد عبد الوهاب32228

36.524153017.519.512378ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182محمد وليد احمد ابراهيم حسن32229
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33.526182817.52012379.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182محمود ابراهيم محمد محمود ابراهيم سعفان32230

322717.527.51518.511988ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182محمود السيد عنتر السيد على ابراهيم32231

353018.5301918132.559.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182محمود مراد فخر مراد مرعى32232

35.5251928.5181812669.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مروان غريب عبد العزيز غريب محمد32233

383014.5281816128.568ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مصطفى محمد جعفر محمد ابراهيم زيد32234

3930193019.516137.5610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مينا صبرى حليم جميان32235

ائيل32236 37.52818.5291815131710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مينا هانى جورجى روف

35281828.51815.5127.5710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مينا يوسف يونان يوسف ميخائيل32237

34.5211727.51618.5116710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182نور الدين عالء عبد البديع على محمد32238

3328.51928.51820127610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182هانى ايمن مصباح البيلى رزق32239

3526.518261520120.579.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182يوسف سامح عوض سالم محمد عبد الرازق32240

3529.5182817.52012869.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182يوسف طارق السيد حجازى32241

1710.512177.5146468ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182يوسف عيد كامل ارمانيوس32242

36281927.51718.5127.579.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182يوسف كريم عبد الفتاح محمد احمد نيل32243

31.5261728.51417.5117610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182يوسف محمد عبد اللـه السيد عبد السالم32244

3627.51826.517.520125.559.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182اسراء جمال السعيد عبد الرؤف الشرقاوى32245

37.52819281620128.5510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182الهام عوض عبد المجيد عوض ابراهيم32246

3628.518.527.517.51912878.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182جميله كمال مجلى فرج32247

342918.5271820126.5810ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182حبيبه حسام السيد احمد محمد ابراهيم الصباغ32248

36.5291929.517.519131.588.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182حنين حسام السيد احمد محمد ابراهيم الصباغ32249

382819291918.5133410ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182دميانه ميخائيل زكي رياض فرج اللـه32250

302817.527.51616119710ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ديانا عماد زاخر زخارى32251

28.5281928.515151197.59.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182رحمه محمد محمود السيد محمد الشربينى32252

33.5291928.518171288.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182رزان محمد على عبد اللـه حسن32253

36292028.518.5201328.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182روان عتمان سامى عتمان الليثى32254

35.529.52029.52019134.57.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182روان غنام عبد الرؤف ابو زيد بدوى32255

35.529202818.5181317.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182زينب عالء الدين عبيد على عبيد32256

3429.520281718128.54.59.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182شهد طارق لطفى عبد الحميد على مطاوع32257

382919.528.519.519134.559.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182صفا احيد محمود السيد محمد الشربينى32258

34.52919.529161912859.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ضحى ابراهيم انور عبد الوهاب محمد32259

37.5271829.51618128510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182فاطمه الشربينى على محمد على الديسطى32260

37.52820302020135.56.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182كرستينا ميالد عبد المسيح عبد النور32261

37.529203018.519135610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182لميس رؤف عبد القادر احمد محمد دسوقى32262

3930203020201395.59.5ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مادونا رضا عبد اللـه فرج عبد هللا32263

36301628.51820128.54.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مارى شوقي نصحى غندور تادضروس32264

3930203020201395.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مارين ناجى عطا اللـه ثالوث طوس32265

3930203020201396.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مارينا ادور نتعى ثابت32266

35.52517.528.517.518.512455ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مارينا نبيل شفيق حبيب يوسف32267

36292029.518.520133610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مارينا يسرى رياض عياد32268

39.529.520302020139610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مايا وائل كامل عبد الباقى جرجس32269

38271929.518.519.51327.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مريم اندراوس عدلي لبيب يوسف32270

38.5302029.52020138510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182مريم رومانى صالح قزمان صالح32271

23.52713281718.5108.57.59ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182منه احمد على احمد ابو المعاطى32272

39292029.52018137.57.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182منى عبد الرحمن عبد الاله عبد المحسن عوض32273

38.527203019.519.5135510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ميرا ايمن عزامى فراديز يسيل32274

393020302020139610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ميرنا هانى فايز عبد المسيح حنا32275

362819.528.51818.5130610ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182نادية عبد الباقى مقبل عبد الباقى مقبل32276

3930203019.520138.58.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ناديه محمد مجاهد ابراهيم حامد ابراهيم32277
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3930203019.520138.58.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182ندى وحيد عبد اللطيف عبد المعطى32278

39.5302028.519.520137.58.510ادارة بلقاس  006صديقات الكتاب المقدس  0182نورهان محمد حسن محمد عبده32279

39.5302029.52020139610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183احمد اشرف فؤاد الحسانين احمد32280

3828193020201357.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183احمد السيد ابراهيم السيد ابراهيم مرعى32281

36.528.5203018.519.5133.57.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183احمد ايهاب احمد احمد قاسم عصيده32282

38.52919301820134.58.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183احمد حسن محمود محمود ياسين32283

39292028.519.5201368.59.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183احمد طارق احمد عبد اللطيف رفاعى32284

392719.52819.5201335.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183احمد عالء عبد اللـه عجور32285

39.53020302020139.57.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183احمد محمد عبد القادر عرفه يوسف32286

39.529.5203020201397.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ادم محمد عبد القادر عرفه يوسف32287

38.52918301920134.5510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183االمير مراد محمود محمد احمد32288

39.5292028.519.518136.56.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183بدر الدين محمود بدر الدين عبد الغفار ابو السعد32289

39.52820302020137.58.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183حازم هانى فرج ابو السعد الطنطاوى32290

3728202919.519.5133.569.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183خالد محمد عبد القادر محمد الشربينى32291

39.530203019.5201396.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183رؤف محمد ابراهيم حسن على البيالوى32292

39.52920302019.5138.58.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183رائد حسين عباس عبد الحميد حبيب32293

39.527.520302019.51376.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183رضا احمد طيمور توفيق توفيق زاهر32294

39.52920302019.5138.57.59.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183زياد محمد فهمي عبد الحليم السيد32295

39.528203019.520137410ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183سيف اللـه محمد جالل المعداوى  العراقى32296

3527.51928.518.519.5128.52.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183عبد اللـه فؤاد محمد احمد ابراهيم السيد32297

39.52920301920137.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183عمر عوض الدكرورى السيد الدكرورى32298

3930203019.519.5138.57.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183عمرو احمد محمد نبيه حسين على حشيش32299

39.52819.5301819.513549.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183فارس حجاج السيد احمد عبد الجيد السيد32300

38.523.520291917.51304.59ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183كريم حماده السيد عبد اللـه عطيه32301

35.52819.527.517.5181284.58.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183كريم عماد فريد مصطفى حسن32302

36.52619301720128.57.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد ابراهيم محمد عبد الحى على عبده32303

3828203018201347.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد احمد عنتر على يوسف32304

39292029.52019137.5810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد احمد محمد محمود طاهر عوض32305

39.528.520291920136710ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد اسماعيل عيد اسماعيل احمد32306

37.528202718.52013179.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد اشرف على اسماعيل عبد اللطيف32307

39.53020302020139.5910ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد السيد محمد على عشرى32308

39.529203019.5201385.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد رجب مسعد التهامى32309

38.5281828.51819.51317.59.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد سامح مهاود احمد حسانين32310

39.529.5203020201399.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد صبري عبد المجيد توفيق متولي32311

39.52720302020136.5510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد عادل عبد الغنى يوسف سالم32312

392920291917.5136510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد عبد الحميد محمد حلمى عبد الحميد الحسينى32313

38.52920301720134.5510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد عبد الكريم سالم ابو الفتوح البيلى32314

39.5272029.518.520134.54.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد فيصل محمد عبد الحميد منصور32315

352620281719.5126710ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد محمود عبد الستار فكري عابدين32316

39.527.52030202013789.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد نبيل محمد السيد محمد الجوهرى32317

3727.52028.517.520130.55.59.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد هشام خالف خليفه عبد الجواد32318

3828.52029.517.520133.579.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمد وليد السيد محمد البيومى32319

39.529203019.519.5138410ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمود احمد محمد عبد الرازق32320

38.52818.53015.519130.5510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183محمود حماده امين السيد يوسف32321

3826203019191337.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مصطفى ابراهيم عزت سعد السيد الصباغ32322

37.52918.52920201347.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مصطفي عبد المطلب احمد السيد مصطفى32323

35.52818.5291920130510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183يوسف اكرامى سعيد مصباح محمد الفقى32324

39302028.519.5201379.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183اسراء عالء طيمور توفيق توفيق32325
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2728.51627.514.518113.579ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183االء سعد محمد مسعد السيد32326

35291929171712957.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183بسمله عالء حسن حسن عبد الواحد32327

39.530193017.5191368.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183بسمله ياسر محمود ابراهيم السيد محمد32328

39.530203019.519.5139810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183جنى تامر هاشم عبد الرازق32329

38.52920291915.5135.58.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183حبيبه داود محمد داود32330

3929.51929.52020137910ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183حنين فرج ابراهيم ابراهيم محمد32331

39.52919.53019.520137.57.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183حنين محمد محمود البيلى على32332

3528193019151318.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183حنين وائل حسن عطيه الـله قناوى32333

39.52919.529.519.5201375.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183دلزات عمر عوض حسن محمد عيد32334

38.52820301918.5135.5810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183رضوى حسين غريب عبد الحميد حسن32335

372919.527.52018.5133810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183رقية عماد حسن الشربينى هويدى32336

39.53019.5302020139810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183رنا عوض عبد المعبود سنيد فرحات32337

3529203019.518133.5810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183روشان حامد السيد محمد حامد عبد العظيم32338

37.529.52030202013789.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ريم اشرف محمد مفتاح ابراهيم32339

38.528.518.5221620123.59.55.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ريم محمد جالل حسن حامد32340

37.5291828.5192013289.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ريناد عبد الغفار بهى الدين محمد عوض32341

37.53019.52819.518.5134.55.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183زينب السيد عبد المقصود ابراهيم محمد الموجى32342

38.5291929.52020136610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ساندى اسامه احمد عبد الفتاح عبد الحليم الشايب32343

39.53020302020139.5810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183سلمى عبدالـله عبد السالم عبدالـله غنيم32344

39.52919292020136.55.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183سهير عبد اللـه عبد الحليم عبد هللا32345

39.529192918.516.51355.56.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183شادية محمد رشوان فهمى القط32346

39.529.519.5302020138.58.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183شهد خالد محمود عبد العزيز طه32347

36.525.518.528.519201289.59.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183شهد عوض محمد عوض احمد32348

39.52819.53019.520136.58.510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ماجده مصطفى عبد الجواد مصطفى32349

39.529.519.5302020138.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مايا حلمى عبد القادر محمد الشربينى32350

38.529203018.519.513689ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مايا حمدى احمد عزت عبد البارى32351

39.53020302020139.589ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مريم خالد محمد الشربينى شومان32352

39.52820302020137.589.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مريم عبد الحميد محمد محمد ابو شعيشع32353

382920301919136810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مريم نصار احمد نصار امام32354

3929202918.520135.589.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183مغفره محمد عبد العليم جاد الشربينى32355

39.53020301919.5138.569.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ملك احمد عبد المنعم مصطفى سيد احمد32356

39.53020302020139.5810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ملك ايمن محمد احمد كامل عرفه32357

39.52920302020138.579.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ملك عمرو محمود مطاوع32358

39.530203019.520139810ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ملك محمد برهام غازى برهام32359

31292024182012289.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183منه الـله تامر عنتر على يوسف جعفر32360

39.52920302020138.588.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183منى ايمن عبد الجواد عبد الخالق النجار32361

39.53020302020139.589.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ميرا رضا السعيد محمد32362

38.529.518.5301920135.568.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ميرنا االمير محمود محمد احمد مراد32363

38.530203019.520138610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ميرنا السيد على حسن عبد القادر32364

39302030202013969.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ميرنا مصطفى السيد ابراهيم سيد سالم32365

39.529.52030202013969ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ناديه عماد مصطفى شعبان سيد احمد32366

37.52920302020136.569.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183نرمين السيد البدوى محمد محمدين صالح32367

38302029.52020137.5510ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183نور سامح احمد محمد مرعى32368

39.53020301919.5138.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183نور محمد امام مصطفى امام32369

39.53020301919.5138.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183هاجر محمد المرسى شعبان32370

39.529.5203019.520138.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183همس هيثم فرج ابو السعد الطنطاوى32371

39302030202013969.5ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183هنا رضا سيد محمد احمد32372

39.529.520302020139610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183وفاء احمد محمود على محمود عنبر32373
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39.53020302020139.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183يارا احمد محمد احمد كامل عرفه32374

39.53020302020139.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183ياسمين عماد الدين على ابراهيم32375

38.53020302020138.5610ادارة بلقاس  006البشاير الخاصة  ع  0183يمنى عوض خطاب محمد محمود32376

3830203020201389.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184احالم محمود السيد غنام محمد32377

3730202918.520134.578.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184اريج محمد ابراهيم محمد32378

373020302020137810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184اسراء محمد عوض الشحات ابراهيم32379

372720302020134810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184اسماء السيد مبروك محمد احمد32380

37302029.52020136.587ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184اسماء محمد احمد خالد رجب32381

38.530203018.518137810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184اسماء محمد الشربينى محمد الشربينى محمد32382

37.53020302019137.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184االء ابراهيم محمد ابراهيم32383

31.52618.530192012589.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184االء عبد العزيز محمد على الديسطى32384

37.53020282020135.589.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184االء عمر عبد العزيز محمد الشربينى32385

28302029.51920126.589.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184االء محمد الشربينى محمد الشربينى محمد32386

363020302020136810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184االء وليد طه احمد طه حسين شاهين32387

312418.522.516.520112.579ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184السيدة احمد محمد احمد السيد32388

19.528.518251515106710ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184اميره علي عبد العزيز على سالم32389

3429.52028.52020132810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايمان محمد مرعى عبد اللـه جاد32390

3827.52026.518.520130.578.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايناس ابراهيم محمد ابراهيم محمد مصطفى32391

32252027.517.52012289ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايه اشرف صهرجتى ابراهيم احمد32392

39302028.51920136.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايه الدسوقى السيد احمد الهاللى32393

29.5222022.513.517107.568ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايه السيد فوزى عبد العظيم محمود32394

38.53020302020138.589.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايه صابر احمد عبد العزيز خليفه32395

3530202618.520129.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايه عوض سامي محمد متولى بدوى32396

35.530202919.520134810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ايه محمد توفيق عبد الفتاح الجويلى32397

37.53020292020136.59.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184بسملة ايهاب لمعى عوض على32398

35272029192013068.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184بسمله اشرف احمد احمد العدل32399

36.529.5203018.519.5134.5610ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184بسمله السيد عبد النبى عطيه البهوتى32400

3929193020201377.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184بسمله ايهاب عبد العليم ابو الفتوح حسن32401

36.53020302020136.55.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حبيبة محمد زيدان عبد الشافى32402

20.524.517.5261619104.55.58ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حبيبه اشرف فهيم رمضان يوسف32403

36.53018291919.5132.55.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حبيبه محمد السيد معروف محمد يوسف32404

35301729.518.5201305.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حنان حسن جالل عبد الحفيظ هالل32405

35291729.51920129.559.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حنين ابراهيم صبرى محمد الغريب عوض32406

32.52916.528.51620122.566ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حنين احمد السيد محمد المرسي السيد32407

272915.528.515.519.5115.546.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حنين احمد عبد المنعم عبد الوهاب عبد السالم32408

20.527.51828.51517.5109.558ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حنين السيد فهمي علي32409

35291828.51618126.54.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184حنين سميح سمير علي محمد32410

373018.529.518.520133.5510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184خلود خالد بدير محمد عبد الغنى32411

2925162917.519116.549ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184دنيا الشربينى السيد مرسى الشربينى32412

36.527192818.5191295.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184دنيا ايهاب ابراهيم محمد مرجان32413

30.52816.5281819.512169ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184دنيا سامي سمير احمد حسين32414

36301929.52019.5134.5610ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184دنيا عبد الحكيم احمد زكريا عبد الحكيم الشايب32415

3929.51928.5202013669ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184رؤي محمد ابراهيم احمد ابو العطا32416

37.53018.528.519.520134810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184رجاء محمد عبد العزيز ابراهيم ابو رفاعى32417

30.52818.528192012489.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184رحمه ابراهيم عبد اللطيف عبد الحميد ابراهيم32418

362918.528.5182013069.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184رنا محمد على عبد الحميد على شحاته32419

3628192919191318.59ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184روان خالد التابعي مسعد حسن32420

36.53018.53018.519.5133.58.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ريتاج نجاح محمد عبد القادر ابو الفتوح32421
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382918.5271920131.589.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ريتاج نصر عوض محمد عوض32422

32.52516261619.5115.579.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ريم محمد فتحي محمد فريد32423

302517.52716.52011659ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184زينب ابراهيم على عطية ابوخشبة32424

272816.527.51618.51156.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184زينب عماد السيد صبري طه حسين32425

282915.525.5152011378.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184زينب محمد ابراهيم عبد المجيد حسن32426

2626.516.525.512.519.51077.58ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سارة عبد الرؤف احمد احمد نيل32427

3228.516.529.517.5201247.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سارة محمد بهى الدين محمد عوض32428

373020292020136810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ساره ابراهيم حسن ابراهيم حسين32429

383018.528.519.520134.589.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ساره احمد على احمد محمد اماره32430

16.520.5142212.515.585.577.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ساره رضا لبيب فوده على العربى32431

29281728.51316.5115.567ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سالى مصباح عبد المقصود مختار السعيد32432

34.52818.528.518.51912877ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سحر على محمد فوده الزواوى32433

35.529.517.5292020131.5710ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سلسبيل خيري سعد منصور32434

37.5291829.519.519133.57.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سلمى خالد عبد المهيمن عبد العظيم غانم32435

35.52918.52819.520130.589.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سلمى صبرى بركات محمد على البنا32436

363018.529.520201348.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سلمي عونت عماشه حامد عالم32437

30.52715.5281718.51187.58ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سماح عماد الدين كمال عبد السالم غازى32438

342717.528.519.518126.57.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سناء زينهم عبد اللـه عبد هللا32439

3328172918.520125.5107.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184سهيله محمود عبد الفتاح محمود على32440

35291828.519.52013089.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شروق محمد زكي عباس محمد32441

34.52818291920128.57.59ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شروق محمد عبد الرؤف محمدابو العنين32442

332816.529.517.520124.57.57ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شروق هشام محمد الشربينى سعيد السبروت32443

31291529.517.519.51225.57.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شمس سعد شمس الدين عبد الجيد يوسف32444

342714301118.51165.56ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد احمد السيد البسطويسى محمد32445

302512.52915.5201124.55.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد احمد عبد القادر نبيه المغازى32446

3329153017.519124.57.57ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد احمد محمد محمد عبد اللطيف32447

3325.515.52816.519118.568ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد جمال الشامى معوض32448

35.5291627.516.519124.549ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد سعد الحسينى ابراهيم حمزه32449

34.52918301920130.54.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد عامر محمد عامر الصاوي32450

32.52918301819127.58.58ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد عبد الرازق محمد مصطفى32451

26.5291727.51818.511886.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد عالء ابو بكر ادارة الدسوقي32452

31.53018.52919201288.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد على شربيني محمد طه32453

34301829.51820129.58.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد عمر محمد الشحات ابراهيم32454

3328.51829.5191912897.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد مجدى السيد المغازى32455

28.525.516.527.5161911444ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد محمد ابراهيم محمد السيد32456

33.527.51827.518.5201257.57.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد محمد فهيم رمضان يوسف32457

32.528.51627.518.51912398ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهد هشام محمد الشربيني سعيد السبروت32458

24291525.516.5191108.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شهندا محمد حسن عبد السالم علي32459

3329.517.52919201287.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184شيماء جمال الشامى معوض32460

34.529.51928.52020131.598ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184غرام مجدى هالل محمد السيد الجوهرى32461

262916.526.517.520115.588.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184فاطمة محمد ابراهيم عباس السيد32462

262615.527.5161911167.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184فاطمه ابراهيم محمد احمد محمد32463

302715.528.517201187.57.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184فاطمه احمد عبد المنعم احمد الشامى32464

26.52816.52711.519.5109.56.57.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184فاطمه عادل عبد الشافى عبد اللطيف حسن على32465

25.52916291518.5114.55.58ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184فاطمه محمد رشدى عبد السالم السيد احمد32466

28.5251420.51419.510286.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184فرح السيد سعد حسانين32467

34.530183019.5191328.59ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184لقاء الشربينى محسب الشرقاوى احمد32468

27.52717.527.516.5161165.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم احمد محمود احمد محمود يوسف32469
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29.52918.5271917.51238.59ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم جاب اللـه محجوب جاب هللا32470

3429.518.529.51919.5130.599ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم رائد رمضان مليجى احمد32471

34.52918.53019.519.5131.58.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم طه محمد محمود السيد32472

32291929.514.5201248.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم عالء محمود سالم الناهى32473

35.53018301819.5131.56.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم محمد حسن احمد نصير32474

3730183018201336.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم نادر محمد احمد السيد العيسوى32475

37.5291929.5182013389.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مريم نبيل السيد عبد اللـه مصبح32476

373018.527.52019.513389.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ملك احمد عبد الغفار سالم ربيع32477

34.528173016.5201267.59.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ملك خالد طلعت ابراهيم يونس32478

34.528183018.519.5129910ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ملك عبد الحليم فوزى على البيلى32479

36.53017.53019.520133.5910ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ملك عبد الرؤف على محمد صالح32480

27.526.519.5271416114.589ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ملك محروس حامد رمضان ابراهيم32481

33301927.518.519.51288.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منار ايمن ابراهيم المرسى على32482

25.528183017.518.51195.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منة اللـه خالد ابو المعاطى رضوان عبد الفتاح32483

36.52918301718130.5910ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منة عبد السالم قدرى عبد السالم عبد الرحمن32484

3529182918201295.57ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منه احمد عبد الغفار سالم ربيع32485

3426.516.527.517.519.512287ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منه احمد محمد شوقى احمد بركاوى32486

35301929.52020133.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منه حسن حسني محمد البغدادي32487

37.5301929.52020136910ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منه محمد توفيق بدر السيد32488

23.52313.522.516.519.5997.59ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184منى عوض على عبد العال على32489

34.53019.526.51920129.5710ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مي حسام الدين عبد الرازق محمد محمد سالم32490

35.53019292020133.599.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مى حسن حسن احمد فوده32491

27.5291828.51418.51175.59ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مى كارم محمود حماده محمد32492

2927142814.519112.57.59ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184مياده عبد العزيز عامر السيد محمد32493

36291829.519.5201328.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ميرنا ابراهيم عباس المتولي32494

33.529192817.5201277.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ميرنا احمد مصباح احمد عبده32495

34281727.519.520126610ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ميرنا طارق عبد المحسن محمد حسن32496

35271827.52020127.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ناديه ايهاب محمد عبد المنعم محمد البداروى32497

35301929.52020133.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نجالء رضا احمد احمد شال32498

36.53019302020135.58.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نجوى عقل مناع عقل على32499

3029192718.519.5123.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نداء السعودى احمد محمد السعودى32500

34.5302029.52020134910ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ندي السعيد احمد غازي حامد32501

3730203020201377.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ندى السيد كمال يوسف محمد32502

343019.52918.5201317.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ندى حسام عبد اللـه حسن على قابيل32503

17.57.511177.511.560.54.57.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ندى حسن حسن هالل سايح32504

3829.51928.52020135610ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ندى سامى ابراهيم مصباح المغازى32505

37.52719302020133.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ندى صبرى السعيد عبد المقصود ابو الغيط32506

352919.529.518.520131.5810ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ندى محمد السيد عبد الفتاح السيد32507

27.520.51927.52020114.55.510ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نرمين عبد اللـه على عبد السالم على32508

32.52919291919128.55.58ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نسمة احمد عبد الحميد محمد حسين32509

36302029.52020135.558.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نوران احمد سعد محمد سعد32510

332919.52918.51912959ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نوران طارق عز الرجال محمد عبد الغنى32511

342819.528.5192012956ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نوران محمد عبد العليم ابراهيم عطوه32512

34.5292028.5202013258.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نوران محمد عبد الحكيم احمد سيد قمبر32513

352918.527.51918.51295.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نورهان السيد نادر على محجوب32514

342918.5271819126.558.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نورهان خالد رضا عبد السالم البيلى32515

35.529192918.817.5131.358.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184نيفين اشرف عبد الرحمن عبد الغفار32516

35.529.519292018.51335.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هاجر رضا احمد ابراهيم  بالل32517
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33292027.519.517.51295.58.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هاجر يوسف احمد محمد السيد محمد32518

32.52718291919125.558.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هايدى طارق العدل محمد محمد حسانين32519

343019.5291819130.55.58ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هبه الشريف ماجد عبد العزيز محمد متولى32520

1820172113.51389.555.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هبه هويدي محمد عبد الرازق32521

35.529.52029.52020134.5610ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184همس عنتر طه موسى موسى32522

30291928.51619122.557.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184همس ناجى عبد المطلب عبد الغفار على صيام32523

29.5281928.517.514122.557.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هناء احمد محمد علي محمد32524

33.52920271819127.54.57ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هند احمد ابراهيم عبد الهادى32525

3327.51927.5181912556.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هند سامح احمد محمد احمد عبد العزيز32526

33.53020292020132.558.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184هيام سامح حلمى احمد حسانين32527

272519.5291616.5116.54.57ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184ياسمين مجدى محمد عبد الحميد على32528

35.528.519.529.518191314.57.5ادارة بلقاس  006المغازى ع بنات  0184يمني ياسر تاج الدين المغازي32529

عطار ع  0185ابراهيم السيد ابراهيم مصطفى الليثى32530 34.528.5203016.520129.56.59ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد ابراهيم عبد الفتاح كامل الشربينى32531 35.528.52029.51619.5129.559.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد اسامة مفيد عبد الرحمن السيد32532 33.5181929.511.518.5111.557ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد المتولى محمود المتولى محمد32533 3628193016201297.57.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد حسن وحيد حسن عبد العال32534 3729.519301720132.57.59ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد خالد مصباح عبد اللـه السيد32535 3630203020201367.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد سالم الزاهى عبد الحكيم الزاهى32536 3227192712201177.57.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد عبد اللطيف احمد عبد الرازق عبد العزيز32537 3627.51927.517181277.58ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد عالء احمد محمد العتريس32538 2421.51923.510.51798.54.57ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد محمد السيد ثابت32539 19.520.51823.51018.591.56.57ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد محمد السيد حفني عبد الجواد32540 3522192912.518.5117.56.58ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد محمد حامد القصبى خليفه32541 33.527202819.5181285.57ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد محمد طه موسى  موسى32542 32.527.519.52917.5201267.57.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد محمد معوض احمد شربينى32543 32.5251828.518.519122.55.57ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد محمود عبد الفتاح محمد حسين32544 3426.5192918.52012788ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185احمد وائل شعبان الشلقامى احمد32545 29.528.5202711.520116.55.58ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185اسامه اشرف الطنطاوى احمد موسى32546 3428.519.529.516.52012888.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185اسامه عبد الحميد عبد الخالق على32547 35.523.5192713201186.58.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

ه حسن البغدادى32548 عطار ع  0185اسالم عباده عبد االل 32.522.51828.513.517.511558ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185اكرم نصر عبد الحليم محمد محمد32549 32.529.5202916.520127.578.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185البدوي ياسر البدوي السيد شعيشع محمد32550 20.518.516.5198.517836.56.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185الحسن محمد عبد الحكيم على ابو الحسن32551 27.521.5172412.519.5102.5410ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185الحسين محمد عبد الحكيم على ابو حسن32552 22.517182412.519944.58.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185السيد ايهاب فتحى عنتر موسى32553 31.5271827.516201204.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185السيد حسن السيد علي البسيوني32554 1914.514227.517772.57.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185السيد عصام احمد ابراهيم محمد32555 22.52419.529.515.5201114.59.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185انس احمد رجب رمضان على الهاشمى32556 31.526.520301820126510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185ايمن احمد محمد احمد جاد32557 3024.52028.515191184.59ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185جاسر محمد شعبان يونس المغازى32558 26221929.51516111.549.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185حسام السيد السيد السيد الجوهرى32559 2221.515281315.599.5410ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185حسام محمد عبد اللـه حسن على قابيل32560 37.5282029.518.520133.54.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185حسين فخرى حامد بركات32561 31.52619.53018201253.59ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185حلمى محمد حلمى ابراهيم محمد32562 3627.520301820131.53.58.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185خالد ابراهيم عبد البر السيد شعيشع32563 33.52819.53015.518126.548.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185خالد احمد نبيل السيد علي32564 3828.5203019.5201364.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185خالد انور السيد محمد طلبه محمود32565 37.528.51927.51419126.53.59.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال
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عطار ع  0185خالد محمد السيد احمدعلى الصهرجتى32566 37.528.519.5281620129.54.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185خالد وليد مراد احمد محمود32567 31.52418271620116.5410ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185رضا محمد السيد محمد على حفناوى32568 3529.520301917133.5510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185زياد احمد عبد العليم احمد ابو غانم32569 33.527.5203017191283.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185زياد اشرف عوض يونس الصفصافي32570 35.526.5203019.520131.54.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185زياد عاطف محمد عبد العزيز عبد الغنى الطناحى32571 33.527.5203019.520130.54.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185سعد محمد سعد الدين حسين الشربينى32572 332718.5301920127.53.59ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185سالمة طارق سالمة البلتاجى رزق32573 23.520.5132610.51693.53.56.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185سمير ياسر سمير محمود عبد القادر شطا32574 18.517.516.524.515.52092.52.57.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185سيف الدين محمد عبد الحميد ذكى احمد داود32575 25.516.516.52213.5199437.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185شريف عبد السالم ابوغنام سليمان32576 16.5271926.517.520106.54.58.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185صالح رضوان عبد الفتاح محمد صالح32577 36.53018.529.52020134.559.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185طارق الزناتي عبد الوهاب الزناتي الجبالى32578 35.5301927.519201316.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185طارق حمدى شعبان رزق السيد32579 33.52719251820122.548.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185طه حسن ابراهيم على محمد عاصي32580 3328.5193019.52013038ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عادل ابراهيم السعيد ابراهيم احمد النيفيلى32581 25.516.516.525.515.51699.539ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عبد الرحمن احمد مصباح حسن عبد ربه32582 3726.517.52817.520126.549ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عبد الرحمن خالد محمد عبد العزيز محمد عالم32583 312818.527.518201234.59ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عبد اللـه حماية على متولي على32584 30.519.5172715.519109.53.58.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عبد اللـه محمد ابراهيم احمد بدوي32585 272516.527.515.520111.539ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عبد الرحمن احمد عبد الحى ابراهيم الفرارجى32586 35.527.51929.518.5201303.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عبد الرحمن عصام محمد الديسطى32587 11.514.517.521142078.53.55.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185على حسن العوضى على الجندى32588 36.52419.527.51920126.556.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185على محمد عبد الحكيم على ابو حسن32589 22.517172313.520933.56ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185على وليد محمد العوضى عبد الوهاب32590 38.527.518.52818.5201314.58ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عمار ياسر عبد اللطيف عبد اللطيف ابو المواهب32591 3527.519.528.518.52012949ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عمر فخرى بركات العدوى محمد32592 373019.529.5192013549.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عمرو خالد عوض عبد العاطى عيد32593 30.521.518.526.51616.51133.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عمرو صبري ابراهيم عبد المقصود علي32594 13.51617.522.51516.584.53.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عمرو ياسر عبد السميع الغندور السيد32595 32.520.519.523.51620112410ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عوض احمد عوض عبد العليم عبد اللـه32596 36292029.518.52013349.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185عوض حسن عطية رمضان عطيه32597 36.52920291820132.54.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185فادى عبد الرازق عبد الرازق ابو الغيط احمد32598 3527202916.520127.5510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185فارس محمد حسن عبد الرحيم حسن32599 37.5282029.519.520134.54.510ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185فارس ياسر سمير محمود عبد القادر32600 12.51918.524.51616.590.5410ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185كريم اسامة ابراهيم محمد بدوى32601 35.524.5203018.520128.5810ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185كريم حسنى محمد رزق رمضان32602 34.5281829.517.519127.589ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185كمال ابراهيم كمال احمد الشربيني32603 383019.5301920136.5810ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد احمد جمعه على على عبد الرحمن32604 3727.519.528.51920131.589.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد احمد طلبه عبد المجيد احمد ابو زيد32605 34.52819.530192013189.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد احمد عبد القوي عبد اللطيف منصور32606 33.53018.529.51820129.589.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد احمد فاروق على السيد محمد32607 28.520.519.52417.52011089.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد اسامة محسب محمد احمد32608 33291929182012889.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد السيد عبد الشفيق محمد ابراهيم32609 322817.5301820125.589.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد السيد منير البسطويسي حسين32610 292918.529.518.520124.589.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد تامر عبد اللطيف محمد صالح32611 3526.5182918.519.512789.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد حسن محمد السعيد السعيد محمد32612 34.524.518.52819.51912589ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد رضا محمد الغريب السيد احمد32613 23.5201628.514.520102.589.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال
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عطار ع  0185محمد رمضان زغلول ابو المعاطى عبد الحليم32614 272618.529.516.519117.587.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد عادل لبيب السيد هيكل32615 35291928.518.52013089ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد عبد اللـه صابر العطافى ابو االسعاد32616 30.528.518.53018.52012689.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد عبد الفتاح على عبد الفتاح على32617 30.52118.528.51420112.587ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد عبد اللـه محمد رشاد عبد هللا حسن32618 34.53020302020134.589.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد عماد صالح فرحات محمد32619 343019.5301920132.5810ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد ماجد منير ابراهيم محمد عوض32620 34.5271928.5162012589ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد مجدى عزام محمد محمد حسين32621 3123.519.528.51720119.589.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمد محمود عبد اللـه عبد المنعم32622 3327193018.520127.5810ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمود بسيونى ابو الفتوح محمد على32623 33281929.52019129.5810ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمود صالح زكريا السعيد  على عالم32624 352618.529.515.519.5124.57.58.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمود عالء حامد عبد الرحمن شرابى32625 363019.53019.52013588.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185محمود يوسف احمد فريد الزلوعى32626 34.5272029.5172012888.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185منصور عوض منصور على محمد منصور32627 33.5272028.5192012889.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185نور صبري ابراهيم عبد المقصود علي32628 29.519.51827171911187.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185نور محمد طلبه معبد احمد32629 36.5282027.5202013289.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185نور محمد محمد السعيد محمد فرغلى32630 36292028.52020133.5810ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185يوسف اشرف محمد عامر الصاوى32631 28.520.51928.51918.5115.588.5ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185يوسف حسن جمعه على على عبد الرحمن32632 342819.5301819.5129.589ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

عطار ع  0185يوسف سلطان  سعد حسيب على سالم32633 352919.529.519.520132.5810ادارة بلقاس  006على عبد القادرال

61514291515.57989ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ابراهيم السيد ابراهيم السعيد عباس32634

3025.51829.517.518.5120.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ابراهيم رجب علي محمود علي32635

28.516.514.527.515.519.5102.589ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ابراهيم ياسر فتحى فرج ابراهيم32636

222016.527.514.519100.589ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد احمد العدل محمد محمد حسانين32637

352617.53019.51912889.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد السيد احمد صبرى السيد الجوهري32638

3025.517.528.516.519.511888.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد بالل عبد الفتاح جاب اللـه محمد32639

1919.514.526.51416.593.588.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد حسين محمد عبد الفتاح احمد32640

35.5291929.52020133810ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد عبد العزيز جمعة عبد العزيز ابراهيم32641

35291930202013389.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد عصام رشاد عبد الفتاح عبد الفتاح32642

332618.529.518.519.5125.589ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد عوض الصفصافى المتولى32643

33.52316.529.51820120.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد مجدى محمد عبد العزيز ابو العز32644

31251829.51820121.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد محمد احمد علي البيلي32645

3229193018.520128.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد محمد السيد محمد السيد الشناوي32646

13211727.5191997.588.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد محمد السيد مشرف عبد اللـه32647

15.51415.527.51617.588.589ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد محمد جمعه محمد بهلول32648

1010.513.528.513.515.57689.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد محمود عوض محمد محمد الجمل32649

35291929.519.520132810ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186احمد نبيل عبد الفتاح عبد الحكيم العناني32650

30.52717.529.51820122.588.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ادم احمد ابراهيم النادى ابراهيم32651

10.521152210.5197958.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186السيد محسن السيد سالمة عوض32652

35.52818.530172012989.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186الشرقاوى عوض الشرقاوى عوض عبد الباقي32653

3627.517.530182012989.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايمن ابراهيم ابراهيم محمود على المسرى32654

212518.528.51117.510469ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186حازم حامد حامد مسعد احمد32655

13.518112391674.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186حامد صابر حامد سعد محمد32656

19.523.51623.5101792.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186حامد مجاهد حسانين عبد المنعم محمد32657

16.520.516.523.511.516.588.576ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186حسين حسن محمد كامل زكي عبد الوهاب32658

352617.5301619.5124.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186خالد ايمن كمال سعد همام32659

122315279.515.586.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186خالد محمد طلعت احمد محمد العوضى32660

3529192918.520130.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186خالد محمد عبد الرحيم عطا اللـه على32661
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19711.52211.5197187ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186رضا جمال احمد الحسنين الشربينى32662

24.52114.527.51419101.589ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186زياد الشربينى احمد عبد الحميد احمد32663

33.52819.525.51820124.569ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186زياد حسين محمد جادو مصطفى32664

2821.517271218105.587ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186زياد سامح محمد عبد الغنى عامر32665

8.518.511.525.510.515.574.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186زياد سيد سيد عبد الرحمن محمد32666

2519.51927.5152010688.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سامى حمدى عبد الحميد عطوة على32667

3227.519.52918.520126.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سيف اشرف محمد محمد حسن32668

352819.529.519.520131.5810ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبد الرحمن سامح برهام السيد برهام32669

3227.518.528.51819.5124.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبد الرحمن مجدى عطية يونس عطية32670

26.5251527.51719.511169.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبد الرحمن محمد ابراهيم ابراهيم الشهاوي32671

32.52718.5301919127610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبد الرحمن محمد السعيد بدوى جاد32672

30.5181227.511199967ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبد الرحمن محمود عبد الخالق علي حسن سلطان32673

ام امام32674 33261727152011867.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبد اللـه محمد نحمد هللا االم

33.5271928.51819.512669ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبد السالم احمد عبد العزيز جمعه32675

30.5291929.518.520126.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عبده عبد اللـه عبد الشافي دياب غانم32676

242316.529.516.520109.588ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186علي سعد سعد بدير محمد32677

35251929.517.520126610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186علي عبد اللـه عبد هللا محمد عبد اللطيف32678

1319.514.52211.514.580.584.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186علي محمد علي ابو صالح السيد32679

28.5252027.516.517.5117.558ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عمر عامر شبل محمد عثمان32680

17.52318221716.597.587ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عوض اسامة محمد عوض احمد32681

20.522112511.511.59066ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عوض محمد عوض محمد عبد الحليم32682

17.51917.527.511.515.59346ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186فتحى فرج عبد العزيز على سالم32683

33241827.515.51811887ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186قاسم عادل محمد محمد قاسم32684

21.52314.527714.59363ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186كريم نادر محمد على فرج32685

252718.529.51416.511488ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186كريم وليد عبد الهادى عبد الوهاب توحيد32686

12.5221323916.579.547.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مجدي رضا رمضان عبد الحميد بالل32687

22.52317.521.513.5149887.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مجدى عوض كمال عوض المرسي اسماعيل32688

20.523.51629.512.519.510285.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد احمد زكريا عبد الرحمن موسى32689

24.52316.529.51317106.555ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد السيد المرسى السيد المرسى32690

28261922.516.51811266.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد السيد فوزي محمد امين32691

333018.5291720127.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد السيد محمد عبد الرازق احمد موسى32692

36301929.517.52013279ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد ايهاب عبد الحميد محمد طه32693

272816.5301520116.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد جمعة عبد اللـه احمد سليمان32694

222418.52912.516.510677.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد جميل السيد احمد السعودي32695

312619.529.51411.512088ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد حسن محمد على سلطان32696

302919.527.51619.512269ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد سمير محمد مرجان جاد الحق32697

29261425.51619.5110.569ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد شعبان محمد محمد شنشن32698

332917.52814.52012269.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد صبرى امين احمد امين32699

303018.528.51719.512489ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد طارق حسن عطيه علي32700

35.526.5192818.519.5127.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد طارق محمد عنتر الشربيني سعيد32701

39.53019.530191713879.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد عبد اللـه احمد محمد اسماعيل32702

33282028.51819.5127.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد عبد اللـه محمد عبد هللا ابو العنين32703

2627202516161144.510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد عبد الفتاح توفيق عبد الفتاح الجويلي32704

262313.5231214.597.55.510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد علي عوض السيد علي32705

24.513.51320.59.518.581610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد عمر جابر ابو العنين32706

25.518.51423.591790.548ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد ناجي احمد مصطفي خطاب32707

29.5262026.51719.5119610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد وليد محمد عبد الغنى عبد الهادي32708

342819.52816.519.51265.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد وهدان صبرى ابو صالح محمد32709
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24.519.51818.514.516.5955.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمد ياسر عبد الحميد محمد مصباح32710

33262026.517.518.512369ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمود المتولي محمود المتولي السيد احمد32711

36282029.51920132.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمود عبد العزيز محمد الشربيني ابو العنين32712

13.5201218.510.515.574.568ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمود عمر عبد النعيم محمد عبد اللـه32713

10.52211.520.5111375.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186محمود محمد سعد الشحات عبد اللـه32714

3325202719.519.5124.55.56ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مدحت فادي ابراهيم محمود السيد32715

3324.52026.518191225.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مصطفى رزق مصباح رزق يوسف32716

34292024.517.520125610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186معاذ محمد راغب يوسف محمد ابراهيم حمادي32717

34.528.519.529.51919.5131610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186معاذ ناصر عوض عبد العزيزمحمد عوض32718

3127.519.52915.519122.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مهند السيد السعيد احمد يوسف32719

15.510.51320415636.54.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نبيل ياسر نبيل السيد الدكروري32720

18.512.515216.51773.54.54.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186وليد محمد الزاكى عبد الحافظ مرجان32721

2827.5192515.5181157.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ياسر صالح حماد المعداوى شلبى32722

9.518.51019396056ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186يحيى عصام مصطفي عبد السميع حسن32723

27.52519.52317.518.5112.57.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186يوسف ايهاب السيد البدوى عبد اللـه هجرس32724

18.521.51920.51513.594.56.57ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186يوسف صبرى محمد عبده محمد عوض32725

17.520.51717.514.511.58757.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186يوسف عصام مصطفي عبد السميع حسن32726

34.526.519.52717.52012589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186يوسف محمد عوض احمد عبد اللـه32727

34282026.517.520126610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اسراء اشرف على عوض السيد32728

3830203020201386.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اسراء محمد السيد ابراهيم السيد32729

27.52820241819.5117.55.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اسماء ابرهيم محمد عبد الهادي محمد32730

30.52819.527.51619.5121.56.510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اسماء خالد محمد سليمان محمد32731

3228202916.520125.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اسماء خليل المرسى ابراهيم المرسي32732

000000000ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اسماء عالء الدين محمود عبد الحميد محمود32733

32.52618.525.517.5191205.510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186االء الشحات محمد همام محمود32734

34.530202917.520131810ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186امانى ابراهيم محمد حسن فتح اللـه32735

34.529202919.52013269.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186امل ربيع ابراهيم محمد الشربيني32736

32.52420291920124.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186امنية محمد السيد عبد المنعم محمود مغازي32737

28261924.51718.5114.569ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186امنيه محمد احمد المرسي عبد النعيم32738

37.527.52028.518.520132510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186امنيه ياسر صالح الشربينى جاد32739

13.52118.52818.52099.5510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اميرة احمد الزاكى عبد الحافظ32740

13.52217261017.588.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اميرة السيد محمد محمد احمد ابراهيم32741

20.5111823.59.51982.559ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اميرة تامر عبد المولى محمد متولي32742

34.5281926.51820126610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اميرة محمد السيد محمد بدوى32743

35.5302024.518.520128.55.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايات محمد محمد محمود احمد32744

29251821.51620109.559ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اية احمد حماد المعداوي شلبي32745

30241623152010879ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اية احمد سعد همام محمود32746

37302029.519.520136610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186اية سامح سامي عبد العزيز محمد32747

37.530202518.519131510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايمان احمد السيد الشرقاوي32748

37.5302028.52020136510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايمان محمد عبد المنعم على محمد32749

36271927.517.5201275.510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايناس رضا محمد سيد احمد سعد32750

35.5291929.51920132510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايه اشرف السيد يوسف احمد32751

36.529.51929.51920133.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايه بكر عوض الدكرورى سيد شريف32752

3529.51929.52020133510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايه محمد عوض محمد معين32753

33.52916281518121.5510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ايه يوسف فتحى خليل خليل32754

33.527.516281320118510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186بسمله عادل ابو العنين عطا ابو العنين32755

23.51815.5249169098ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186بسمله محمد احمد ابراهيم المغازي32756

26261927152011359.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186بسنت ابراهيم ابراهيم عبده السقا32757
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3126.518.528.515.518.5120510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186بسنت ابراهيم فتحى محمد خليل32758

272518.5271719114.5510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186بسنت السيد طلعت عباس حسن32759

24.52317.527141810679ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186بوسى احمد فوزى احمد محمد السيد32760

312418.528.5182012089ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186جمانة عبد المنعم السيد احمد ابراهيم32761

35301930192013389.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186حبيبة محمد كمال محمد ابو الفتوح32762

32.528.51929.518.52012889.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186حنان عبد الاله السيد عبد اللـه عطيه32763

31.52819281820124.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186حنان ناصر مصطفي احمد مصطفي32764

يا فاروق محمد عبد الواحد ابراهيم32765 35.5301928.51717130910ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186دال

يا وائل محمد ابو زيد محمد32766 31.527.51826.51518118.5710ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186دال

3124.518261414.5113.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186دعاء محمد رضوان فؤاد السيد32767

28.5151724.511159678.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186دنيا السيد فوزي علي احمد32768

31.527192715.517120710ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186دنيا محمد السيد ابراهيم السيد احمد32769

35.528.51929172012989ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186دنيا محمود عاطف احمد محمد السيد32770

يا فريد شوقى الحسانين على32771 3328192918.518.5127.5810ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ران

3927.519291920133.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186رضوي حسن السيد محمد حسن عطية32772

35261929.517.518127610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186رنا عبد العليم حسن عوض ابراهيم32773

3427.518.529161812589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186روان عبد السالم السعيد الحسينى32774

34.528192818.52012889.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186روان عماد عبد المنعم على محمد سرحان32775

37.528193019.520134610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سارة رضا الغريب محمد بركات32776

372920301920135610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ساره ابراهيم ابو العنين مصطفى32777

000000000ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سحر ابراهيم ابراهيم عبد العزيز الدكرونى32778

332920301919131810ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سلمي محمد السيد محمد علي ريحان32779

282819.527.51719.512089.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سماح الشحات سمير عبد الحميد محمد32780

2525.518.526181911369.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سميرة رمضان محمود صالح رمضان32781

35.529.519261820128610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186سميرة وائل عبد الفتاح على متولي سعد32782

31281926.517.520122610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شاهندا جمعة عبد الحميد محمد احمد32783

18.522.5162611.52094.5510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شروق حسنى فؤاد احمد سعد32784

21231325.511.519.594510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شهد احمد حسن احمد محمود32785

25.530192517.519117610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شهد احمد عبد الغفار احمد ياسين32786

13.51417.520.517.51383410ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شهد ايهاب محمد عبد اللـه طريه32787

31281925.51920122.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شهد صبرى السعيد محمد ابو النور32788

33.52819261918.5125.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شهد عبد الغفار عبد العليم محمد العشري32789

3429.519261919127.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شهد محمد عبد الشافى دياب غانم32790

32.52919241719.5121.5810ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شيرين اسامة ماهر طلعت حسن32791

222818.5261718111.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شيماء خالد على حسن محمد32792

29.51919231320103.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186شيماء محمد سراج الدين عبد اللطيف سعد32793

29.5261927.512.520114.5710ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عايده السعيد عبد العليم السيد احمد اسماعيل32794

373019271920132610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عزه السيد شعبان يونس المغازي32795

31291927.518.519125610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186عهود سمير حسن على غانم32796

363019.529.519.520134.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186فاطمة احمد العشري علي العشري32797

34.527.518.528.51720126510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186فايزة كمال فهمي السدات محمد32798

21.524.51929.511.51910669.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186فايزه محمد احمد عبد القادر السويسى32799

24191929.510.516.5102610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186فرح حسين على محمد على32800

000000000ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186فكيهة السيد احمد صابر العطافى ابو االسعاد32801

34.5301926.518.519.5128.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ليلي حامد حامد مسعد احمد32802

37.53019.529.52020136.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ليلى متولى يونس محمد متولي32803

3430182916.519.5127.568.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مرام اسماعيل عبد الرؤف السيد مرسي32804

34.52918.527.516.520126510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مريم اسامة محمد زكريا سليمان32805
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343017.528.5162012659.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مريم اسماعيل عبد الرؤف السيد مرسي32806

28.528.516.52614.51911469.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مريم اسماعيل محمد اسماعيل ابو زيد32807

25.526.51929.514.51711559ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مريم الحسين عبده ابراهيم صقر32808

34.529192615.51912449ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186منال فادي ابراهيم محمود السيد32809

37291929.51720131.5410ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186منة حسن سعد الدين جابر عابدين32810

11.51513.524.571971.548ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186منة علي محسن عطا اللـه علي المسيري32811

34.526.517.5281820124.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مى ابراهيم محمود سالمه حنفي32812

30.521.518.526.512.520109.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مي السعيد السيد سعد السيد32813

36.53019.53019.520135.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مي كمال الدين معوض دسوقي حسن32814

362918281820129610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186مي محمد جمعة عبد العزيز ابراهيم32815

36.5291827.519.520130.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ميرنا محمد العطافي درغام32816

36.5291929.519.520133.5610ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نادية السعيد مصباح طنطاوي سيد32817

13.5181021.511.51874.557ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نادية السيد احمد السعيد محمد32818

24.52614.526.51217.5103.558ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نجاة عبد الغفار السيد احمد السعودي32819

38291929.519.520135510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نجالء السيد فتحى عبد الجيد السيد حجاج32820

24.51813.52511.52092.557.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ندي حماده دسوقي عمر عويضه32821

3028182714.519.5117.558.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ندى خالد احمد مصطفى محمد32822

34.5291929.518.519130.559ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ندى على عبد القادر على داود محمد32823

8.514.515.52491771.548ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ندى مراد محمد مراد محمد احمد32824

14.519.514.5227.511.57849ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نرمين عبودة ابراهيم عبده السقا32825

17.520.518.522.513169246.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نعمة فؤاد رضوان فؤاد السيد على32826

251416.523.511.517.590.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نهال كمال محمد محمد عطوة32827

2722.514.5281517.510746.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نوال رمضان عبد اللـه متولى على32828

3224.518.529.517.519.512249.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نور زكريا السعيد السيد محمد ابو النور32829

27.526.51930171912079ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نور ياسر حسن محمد حسن32830

21.5191428151997.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نورا احمد فوزى احمد محمد السيد32831

3028.515.528.51617.5118.578.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نورا تامر محمد فريد محمود32832

27291627161611577ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نورهان محمد السيد محمد عطية32833

28.525182516.51911347.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186نورهان هشام الدسوقى عمر32834

33.52518.528172012248.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186هايدي محسن محمود علي عبد الموجود32835

22.52314.5211417.59546.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186هبة حمدي طه الدسوقي الشربيني32836

25.524.518.523.51418.510648.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186هبة ناجي سيد احمد عبد العظيم سليمان32837

16241824.5151797.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186هدى محمد صادق محمد غنيم32838

2927.5192916.519.512168.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186هدي محمد قاسم محمد سليمان حليقة32839

3929.519.5301919.5137710ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186همس احمد الموافى احمد عامر32840

3223.518.528.514.52011759.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ورده مصطفى محمود السيد جاهين32841

2320.516.52112.51893.567ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ياسمين السواح خليل عبده يوسف32842

2926.518.52917.520120.549ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ياسمين عوض عبد العليم بدوى ابراهيم32843

26.523.51826.51719.5111.547ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186ياسمين محمد عبد اللـه الصاوي احمد32844

23.5221624.51719.510386.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد شوقى البدرى ع م  0186يمنى محمد محمود محسوب محمد السيد32845

919.521715.511.56352.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ابراهيم جميل ابراهيم كامل وهبة32846

14172.51913.511.56644ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ابراهيم فرج محمد عبد العال الوحش32847

7.5122181314.552.552ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد اسماعيل عبد العليم السيد عطيه32848

15.519820.514.514.577.552.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد صبري عبد الحميد محمد مصطفي32849

17.522.591815.513.582.571.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد عبد الحميد عبد الهادي محمد الشربيني32850

27.515.56.522.510.510.582.56.54ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد عالء على شوقى على المغازى32851

18.518.513.52317.5159176.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد عوض احمد امام عبد السميع32852

2822.514271816.5109.577.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد ماضى عبد الرحمن احمد فراج32853
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33.5221626.51517.511377ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد محمد ابراهيم على الدياسطى32854

1312.5142210.511726.54ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد محمد البسيونى ابراهيم32855

34.51810.525.515.51410486ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد محمد الديسطى محمد الشربينى32856

24.510618.511.510.570.572.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد محمد السيد السيد مرزوق32857

128.5515.513.51454.56.52ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد محمد خفاجه شفيق خفاجه32858

15.515.5619.516.511.5736.54ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187احمد محمد محمد محمد على32859

16.5191521.516.514.588.576ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187السيد ايمن احمد ابوغازى32860

25.567.517.5149.570.55.51.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187السيد خالد السيد محمود السيد عمار32861

19.5181023.516.510.587.575ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187بدير رمضان صبحى الباز عيسى32862

18.517.51524.51716.592.577ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187بالل احمد بالل احمد ابراهيم32863

15.559.516.5121158.55.51ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187بليغ عماد حمدى عبد الرازق32864

14.5101120.512116863.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187جمال السيد السيد عبد العزيز32865

26141721.5141392.574.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187حسام خالد دسوقى عبد المقصود مبروك32866

32.522102514.514.51044.55ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187حسام محمود محمد محمود ابراهيم32867

15.562.577.51038.53.52ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187حسن رزق محمد احمد الشربينى32868

24451610.510.559.54.52.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187حسن محمد عبد القادر شريف يوسف32869

36.519.513271516.51116.57ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187خالد حماده عبد الفتاح محمود ابراهيم32870

20.54.511.514.5714584.55ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187رضا السعيد محمد السعيد ابراهيم32871

23.51118.519.512.513856.56.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187زياد احمد الدسوقى احمد32872

29.522.518241616.51106.56.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187سعد ياسر سعد محمود محمود خاطر32873

30.517.51723.51114.599.55.52.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187سعيد اسامه السعيد الدسوقى عبد الحليم32874

ام السيد الحسيني علي32875 1620.51821131588.556.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187سيف اللـه االم

28.5161816.51217916.56ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عاطف محمد يوسف بدير يوسف32876

24211.5204.54.56221.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الحليم طارق عبد الحليم السعيد اسماعيل32877

14.514.513.518.54.51365.574ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن السيد بالل احمد ابراهيم32878

23.51010.514.59967.53.52.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن ايمن حسن محمد سيد احمد32879

277171814.51483.55.54ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن رمضان صبحى الباز عيسى32880

29.591923.514.515.595.55.54.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن عبد السميع فوزى عبد السميع  مجاهد32881

1812.51514.513.514.573.53.54.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن محمد اسماعيل محمود الموافى32882

30.524.5192615.519115.56.56.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن محمد عبد النعيم احمد العجمى سالم32883

36.529.519.52819.519.513377.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن مصطفى ابراهيم محمد خميس32884

3322.51524.518.518.5113.574.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد الرحمن ياسر حموده عنتر محمد حسن32885

14.541012.57.515.548.540.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد السميع محمود عبد السميع عباس32886

92.50371321.53.50.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عبد اللـه وليد عبد هللا محمود على32887

9.51.555.5311.524.551.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عزت احمد محمد احمد الشربينى32888

2413621.516.515816.57.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عالء محمد عوض يوسف ابراهيم32889

10.59.51412.59.517566.58.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187على احمد عبد الخالق احمد غنيم32890

11.510.5310.561141.550.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عمر محمد احمد دندش32891

15.510.53194145252.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187فارس خيرى المحمدى سيف النصر محمد32892

248918.591268.55.55ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187فارس سامى صالح محمد احمد السيد32893

1712515314.5523.56.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187كريم محمد مصطفى محمد محمود32894

32.5161724.5131510376.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ماجد جمال عبد المالك حكيم32895

158.511.511.567.552.54.53.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد ابراهيم على ابراهيم32896

29.55.561610.514.567.554ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد احمد زكى مصطفى عطيه32897

19.512.53.512.587563.55.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد الباز مصطفى حسن السيد32898

23111214.57.513.56863.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد السيد احمد محمد يوسف صالح32899

9.58.58.512107.548.563.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد الشحات عبد اللـه عبد الفتاح عماره32900

30.524.518.52917.519.512059ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد ايمن عبده رضوان محمد32901
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2720.518.528.515.519.51103.59ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد جمال احمد هالل شمس الدين32902

797.5135.513.5423.53.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد حمدى جمعه محمد32903

26.517.5523.5101482.549.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد حمدى حماد ابراهيم حماد32904

2318521813.57557.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد خالد السيد محمود السيد عمار32905

2913.58.52415.51690.54.58ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد رضا رجب قطب فراج32906

24.5000014.524.500ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد رضا محمد الغريب32907

13170.517121459.53.53.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد سعد رجب زيدان ابراهيم32908

362017.5261620115.54.57.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد عبد الحليم عبد العزيز على احمد32909

21.565.51310.51456.54.54.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد عبد اللـه حسن محمد32910

34.522.518.526.51719.51193.58.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد عالء عوضين احمد عوضين32911

25.513.5172216.52094.53.57.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد على عبد الرحمن احمد الصويفى32912

33.518.5916.514.520923.55ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد على محمد عبد الفتاح على32913

3721.5192516.5201193.57.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد عماد محمد زكى قاسم سلطان32914

2516.518.52415.51999.52.57.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمد هانى عطيه زيدان ابو زيد32915

1497.5158.513543.53ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمود حمدى زكريا احمد محمد اسماعيل32916

3518.518.52816.518116.53.57.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمود شوقى محمود محمد السيد ابوزيد32917

98132411.51465.52.56ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187محمود فريد السيد الديدامونى احمد32918

2314.514.520.51312.585.53.57ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187مصطفى محمد مصطفى محمد عبده الهنداوى32919

34.519.51922.516.5191123.57ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187معاذ احمد السيد محمد احمد يونس32920

713.54.511714.5434.52.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187معتز محمد السيد حامد عبد الحميد خليل32921

2611.510.517.510.5177626.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187هانى المصلحى اسماعيل المصلحى32922

2218.517.52718.520103.546.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187يحى محمد يحى ابراهيم عبد المقصود32923

3418.5192412.519.51083.59ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187اسراء عبد العال امام عبد العال شرف الدين32924

3518.52022.51319.51094.59.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187اسماء رضا عبد الجواد عبد المنعم32925

27.52817.52013.519106.565.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187اسماء عوض محمد السعيد نافع32926

1615.511.5154166263.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187امل غازى يحيى على غازى32927

35.525.517.522.514.516.5115.567.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187امل محمد زكريا احمد محمد اسماعيل32928

362618.516.5122010967.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ايه ابراهيم على ابراهيم32929

34.53019.52819.520131.5610ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ايه اسماعيل الديب محمد الشحات32930

20.52317.517.591987.568.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ايه السيد ربيع على الدسوقى32931

3328.519.526.51719.5124.5610ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ايه سالم ابراهيم سالم ابو المندور32932

2522.518.52614.519106.569ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ايه محمد عبد الغفار محمد علي32933

33.528.519.52817.52012769.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187بسمله سالم حسين محمد العرابى احمد32934

35.528.519.52817.52012969.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187بسمه احمد حامد هالل احمد32935

30.52817.524.51119111.569.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187بسمه عوض عبد اللـه محمد عوض32936

172816196.51986.568.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187حنان عاطف محمد عبد العظيم32937

272918221318.510959.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187حنين السيد امام عبد العال شرف الدين32938

29.5291822.59.518.5108.559.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187خلود عالء الشربينى توفيق على32939

22.525182210.519.59859ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ريم رضا مسعد البسطويسى محمد32940

22.525.519251519.510769ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187زينب وليد عبده امين عبد القادر32941

3329.519.526.516.519.512579ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187سارة محمد اسماعيل احمد عيسي32942

2223161811189069ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ساره خالد عبد الهادى محمد حسن32943

000000000ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187سعديه ابراهيم عبد المعطي ابراهيم32944

26.517.51918.51217.593.569.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187سميه شعبان عثمان محمود بدر32945

30.525.517.527.51720118610ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شروق مصطفي احمد محمود32946

261817.527.514.520103.568.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شمس احمد سالم ابراهيم سالم العريض32947

33291729.516.52012569ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شهد السيد السيد المعداوى على32948

36.527.518.528.516.520127.5710ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شهد كمال احمد عبد اللـه الشاذلى32949
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3426.518.5281519.512279.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شهد مجدى على السيد عماره32950

3524.515.52916.520120.589ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شهد محمد عبد الكريم سيد عبد الحفيظ32951

2725.514.52314.520104.569ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شيماء الشحات بدير السيد سيد احمد32952

12241224.511.5208467.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شيماء رضا محمد محمود الحسانين32953

30.521.515.52613.52010767.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شيماء صبرى عبد الحميد الدسوقى السيد عمار32954

28.524.51625162011067.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شيماء مجدى احمد محمود عبد الواحد32955

2323.519.52813.520107.577ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187شيماء محمد ابراهيم حماد خليل32956

2819.5192816.52011168.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187عايده مجدى السيد عوض السيد احمد البنا32957

23.51912.529.5152099.567.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187فاطمة محمد عبد اللـه يوسف السيد32958

3.512.5413.58.5114253ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187فاطمه محمد عبد المجيد الشربينى32959

3525.519.528.51720125.569ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187منى اسامه عبد المعطى ابراهيم عبد المعطى32960

29.521.517.524.5152010868ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187منى رزق ابو السعد احمد سيد احمد32961

34.52417.52815.520119.568.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ميرنا عصام زغلول عبد العظيم حبشى32962

32.526.517.528.516.519.5121.569ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ندى عبد اللـه فتحى عبد الـله المنسى32963

3323.5172917.519.512069ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ندى محمود الشربينى حامد البطراوى32964

2417.514261619.597.567.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ندى مصباح الشربينى عبد المجيد القطرى32965

26241727.514.51810968ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187نورهان الشربينى محمود الشربينى حامد32966

2826203017.519.5121.568ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187نورهان هيثم صالح عبد الحميد السيد32967

32282028.517.52012688.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187هاجر محمد المتولى سعد متولى32968

182111.5209.512.58057ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187هانم ابراهيم احمد على غازى32969

28.5292028.516.520122.5610ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187هدير ابراهيم الديسطى على الديسطى32970

3528.520292020132.5610ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187وعد اسامه ابراهيم السيد الشحات32971

24.516.5202511.514.597.54.56.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187يارا عماد عبد الرحيم السيد عبد اللـه32972

3219182918.519116.559.5ادارة بلقاس  006مجمع بلقاس ت أ بعزبه جاد  0187ياسمين مصطفى عطية عطية اسماعيل32973

292319.528.514.518114.569.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ابراهيم وليد ابراهيم السيد جاد اللـه32974

181211.5257.512.57468ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188احمد المعصراوي عبد السالم مدكور سالم32975

14.56.51025.57.510.56458.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188احمد حسام فايز محمد احمد كنانى32976

24.5251826.51617.511088ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188احمد رضا زين الرفاعي السيد محمد32977

33.528.52027.51919.5128.579ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188احمد على محمود السعيد ابو السعد32978

28.524.5182818.519.5117.569.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188احمد محمد حميده علي حسن32979

31.52118.52717.519115.549.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188احمد محمد علي حسن على32980

30.524.518.5281920120.559.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188اسامه محمد حميده علي حسن32981

21.51712.525.512.5168948.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188باسم محمد حامد شوشه32982

131111.524.511.51171.548.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188بدر اشرف فؤاد محمد ابراهيم القططى32983

1921162710.51393.558.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188براء سامح بخيت حسن بخيت32984

36292028.519.517.613369.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188جاسر مصطفي السعيد الدسوقي بطيخه32985

1814.514.520.51215.579.567ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188خالد احمد عبد العزيز اسماعيل اسماعيل32986

3426.51826.514.519119.559ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188زياد محمد السيد محمد السيد عبد اللـه32987

24.518.515219198847ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188سالم انور سالم صالح الطباطيبى32988

781114.551145.547ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188سعيد محمد سعيد مصباح محمد32989

4.520.58173115356ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188سيف محمد علي محمد ابراهيم32990

10.54101810.5155344.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188شهاب السيد عبد اللـه السيد عبد الغنى شهاب32991

12.511.512239.51668.547.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188صديق محمود محمد عبد القادر سالمه32992

3622.52028.51715.512458ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188عبد اللـه محمد زكريا عطوه المغازي32993

2316.518.52513.51796.536.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188علي ابراهيم علي علي احمد المقدم32994

3118.517251420105.557ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188علي عبد ربه محمد فؤاد فودة32995

3027.518.528.517.51712279ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188عمر مصطفى محمد بدر مصباح32996

34.517.519.528.5182011868.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188عمرو عالء عبد القادر السيد عبد الحافظ32997
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2417.59.5218188055.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188فتحى محمد سعيد حسن على32998

33.523.519.52715.519.5119510ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188كريم عبد الباسط محمد عبد العزيز السيد32999

342819.5301618127.5610ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188كريم وائل شفاء فكري33000

10.511.510.5247.5136458.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد ابراهيم محمد عبد الغني امين33001

37.5282027.5181613157.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد ابو خليل صبري ابراهيم ابو المعاطى33002

14.5151223.56147145.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد احمد محمد عبد العزيز عبد الباقى33003

3821182917.519.5123.568.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد اشرف عبد القادر السيد عبد الحافظ33004

25.51412.52711179056.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد السيد عبد الرحمن عبد الحميد السيد33005

201217.5125.5126745.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد انور محمود احمد ابو شعيشع شوشه33006

24141114.561669.547.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد جمال فوزي سالم الحسينى33007

2623.515.52816.517109.568.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد جمال محمد محمد عالم33008

25.52514.5241415.510359ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد رفيق حسن عبد القادر33009

26.517.517.52013.519.59567.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد عبد المحسن عبد الحكيم عبد المحسن احمد33010

32.53017.529.517.519.512769ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد على محمود السعيد ابو السعد33011

21.523.51724.515.51910248.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد عماد محمد ابراهيم مصطفى33012

28301628151811757ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد مجدي محمد شحاته33013

18.5211521.512.519.588.549ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمد محمد ابراهيم حسن مرعى33014

27.5241621.51718.510649ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمود السيد احمد محمد السيد محمد33015

1713.516181215.576.538ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمود صبري ابراهيم محمد عبد الكريم33016

24.5191824131798.548ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188محمود محمد السعيد محمد علي33017

18.516.515.5156771.547.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188مهاب صابر محمد المغازى سالم33018

3112.516.514.55.515.58047.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188مينا غرزي شوقي مكسيموس33019

3223182710.510.5110.548.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ياسين عبد المنعم محمد عمران33020

813.514.514811.55835ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188يسري عبيد حاقظ عبد الفتاح السيد33021

25191623.514.515.59847.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188يوسف السيد احمد محمد السيد محمد33022

3025.517.520.514.52010858.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188اسماء عبد الصبور عبد المعطي فرحان محمود33023

3524.517.526.518.519.512259ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188اهله ابراهيم كامل الشربيني ابو الوفا33024

15181524.5111283.549ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ايمان ابراهيم على محمد منصور33025

36.524.5182714.517120.549ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ايمان نظيم فتحي احمد عبده33026

372617.525.5131811959.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ايه احمد علي علي بدوي33027

3529.5192818.519.513059ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ايه السيد بدر الدين المغازي امين33028

3523.5152514.51811339ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ايه عبد القادر ايراهيم الشربيني ابو الوفا33029

34.521.5122613.519107.538.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188بسمله فريد علي محمد محمد عنانى33030

14.51411225.57.56726.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188حبيبة محمد عزت محمد عمر خطاب33031

25.517.513.522121390.547.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188حنان ناجح حشمت نعناع سعد33032

3420.518.52514.515.5112.549ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188خلود علي احمد عبده على33033

27.515.510.5185.51177410ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188خلود محمد السيد احمد عزالرجال مغازى33034

3929.518.5292018136510ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188رنا محمد السيد حسن ابو زيد33035

3527.5172517.51812249ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188رندا هيثم السيد احمد السيد سالم33036

19.584226.512.56057ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188روان حسام فاين محمد  احمد كناني33037

3624.517.527.51618121.548.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188روان محمد شفيق حافظ السيد33038

3320.516251616110.547ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ريهام السيد احمد ابراهيم العفيفى33039

29.522.51526.51415107.559ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ساره حمدي محمد فؤاد عبد الشافى33040

37.524.516.52613.51611849ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188سجا خالد نجيب عبدة فوده33041

32.526.517.527.5161512049.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188شروق خالد محمد المرسي محمد علي33042

33.5241723.517.513.5115.559.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188شهد السيد العربي عوض السيد البنا33043

3027.51724.51814117510ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188شهد محمد السيد نوح حسن الرفاعى33044

33.527.517.52516.51612059.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188شهد محمد عبد الحميد الدسوقي السيد33045
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221915251016.59147.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188شهد محمد عبد العاطي محمد السيد33046

23181428.5914.592.548.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188شهد محمود الشربيني احمد شهد33047

2320142813159849ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188صباح ابراهيم سعيد ابراهيم عبد المقصود33048

32281829.515.51512359.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188فاطمه علي احمد عبده على33049

32291729.51916.5126.5710ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188فاطمه عماد على عبد المنعم ابراهيم البشبيشى33050

27.52819.529.517.517122810ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ليلى البحراوى حسن عبد المنعم صالح33051

1118.562571067.585ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188مريم كامل فهيم كامل33052

27.52114271210.5101.587.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188منال فرج لمعي عبد الصبور33053

1817.516.52711.51690.588.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188منة اللـه احمد حسين محمد عوض33054

18.516.516.52115.5168888ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188منه مصطفي كامل المليجي متولى33055

2618.516.524.512.5169888ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ميرفت الشربيني عبد البديع الشربيني الزهيرى33056

27.52616.5251216107810ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ناديه جميل احمد محمد عبد العال33057

2928.51928.515.516120.589ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ناديه مشير مدحت عبد الغني شريف33058

28.5271929.5141611889ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ندي عبد الرازق محمد قؤاد عبد الشافى33059

21.523152610.5169689ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188ندى معوض محمود السيد محمد33060

2624.514.52711.516103.588ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188نورهان الشحات رفعت طه االتربي33061

15.52017.52213158887.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188نورهان صالح محمود صالح متولي33062

22.5221626.511159886.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188هاجر ايمن السيد احمد عزالرجال مغازى33063

24.52617.528141811089.5ادارة بلقاس  006(مراد المسيرى) 2مجمع بلقاس   0188يارا محمد الزهيري الشربيني الزهيري33064

36.530182812.51812589ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189احمد الدسوقى السيد احمد33065

29.526.517.5268.51710888ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189احمد محمد صبري ابو صالح محمد33066

26.52713.5244.51495.586.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189احمد وائل احمد ابو المجد على33067

36.5301728.5171912989.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ادهم اكرامى حامد محمود محمد الشافعى33068

25.53016.528.515.51911688.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ادهم عامر محمود السعيد حسن بدوى33069

33291626141911888.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسامه السيد محمد محمد على البرعى33070

241613.521.57.517.582.55.56.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسالم رضا محمد عبد المولى ابو العنين33071

37.53017.52816.520129.588.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسالم محمد بدير ابراهيم شحاته33072

34.5291725.5142012088.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسالم محمد عبد الحكيم محمد احمد33073

15.51311.522.53.5196688ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189السيد احمد فرج احمد عبده33074

6.527.513.525.54.51977.587.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189السيد البسيونى جميل البسيونى33075

343018.526.5162012588ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189السيد محمد السيد الراوى محمود33076

31.528.5172716.517.5120.587.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189الشربينى احمد احمد عباس حسن33077

393018.527.51718.513287.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189الشربينى احمد عبد الخالق الشربينى عبد الخالق33078

3328.517.52416.519119.588.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189باسم احمد السيد احمد شحاته33079

312818.524.5917.511188ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189جميل محمد جميل البسيونى33080

21249277.514.588.587ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189حسام خالد فتحى محمد رفاعى الشربينى33081

34.5301924.517.518125.587.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189حسين الشربينى السعيد السيد حسانين33082

913.510.5206.517.559.587ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189خالد محمد عبد الحليم طلحه محمد33083

332717.5281218117.588ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189خالد يحيى شهاب الدين احمد منصور33084

382818.5281420126.588.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189صالح عبد الفضيل عبد الغفار السيد33085

24.523.515.525101598.588.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عبد الرحمن المهدى عبد الرحمن محمد ابو المجد33086

37.530192918.5201347.58.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عبد الرحمن محمود عبد الغنى عبد العزيز الشافعى33087

20251525819936.58.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عبد اللـه صالح الدرينى عبده صالح33088

81811.520.5514.5636.58ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عبد الناصر عبد القادر حسن على البرعى33089

27.52517.527.512.52011078ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عالء عبد اللـه احمد الشربينى محمد33090

27261828142011388ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189على ابراهيم عبد اللـه متولى على33091

332918.52916.52012678ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189على عبوده محمد منصور الشربينى33092

3530192918191318.58ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عمر عطا اللـه عبد البديع محمد سيد احمد33093
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3630202918.519.5133.588.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عمر فرج احمد على محمد33094

3227.51826.5161712087.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189فارس الحاج زكى محمد ابوطالب33095

3125.51727.512.513.5113.577ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ماهر محمد الشربينى محمد على البرعى33096

363019281815.513188ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد ابوشعيشع احمد ابوشعيشع احمد33097

35.53018.528.516.517.512978.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد احمد ابراهيم رمضان33098

32.53017.52913.517.5122.558.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد احمد محمد ابوعماشه عبد الرازق33099

21.525.51625917.5977.58ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد الشحات زكى محمد ابو طالب33100

233017.528.512.518111.588.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد حسن الشحات ابراهيم شحاته33101

30261926151811677.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد حسين السعيد السيد الحسنين33102

35.5301929.5162013089ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد عاطف محمد عبد العاطى رمضان33103

35.530172911.518.512359ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد عبد الرازق محمد عطيه33104

33291626.51418.5118.588ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد نبيه شوقى السيد رمضان33105

35.5291728.51518.512578.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمد يوسف محمود محمود يوسف33106

3730192719.518.5132.578ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمود احمد ابراهيم محمد البحيري33107

393018.5281718.5132.579.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمود احمد شعبان على حسن العربى33108

3629.519271619.5127.589.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189محمود جالل ذكرى عوض33109

35.528.518.5251318.5120.588ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ياسر محمد احمد عزت عطيه رمضان33110

31.526.513.523.512.517.5107.578ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189يوسف حسانين محمد الحسانين المرسى33111

36.53017.5251415.512377.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189يوسف حسين احمد ماهر شريف33112

3427.517.524.513.51411757.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189يوسف سامى يوسف على يوسف33113

252514.520.56.51291.567ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189يوسف عبد الحميد على عبد الحميد منصور33114

37.53020281818.5133.5810ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسراء خالد شهاب الدين احمد منصور33115

36.52717.516.512.517.511078.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسماء احمد عبد الحق على فرج33116

3829.5202118.519.512789ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسماء محمود حامد مصطفى حامد33117

3928.52023.5181912989.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اسمه حسن ابراهيم محمد البحيرى33118

3629.52024.51819.512888.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189االء والى السيد القللى محمد الشربينى33119

37.528.52026.51719.5129.589ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189الشيماء محمد ابراهيم احمد شحاته33120

34.528.52028.51718.5128.589.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اميره احمد هالل احمد محمد33121

36.52919.527.51920131.5810ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189اميمه محمد السيد محمد عبد الرازق المرسى33122

37302029.51920135.5810ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ايمان احمد فوزى صديق محمد33123

38.529.52022172012788.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ايمان عطيه ابراهيم جمعه الشحات33124

3929.52024.518.520131.5810ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ايمان محمد السيد احمد محمد هالل33125

35.53019.522.515.51912389.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189بسمه احمد عبد اللـه فريد الشربينى33126

36292027172012989ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189حنان محمد ابومسلم السيد33127

3226.518.5291417.512079ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189حنين عالء عبد العاطى عبد العظيم جوده33128

36.5261929.51717.512889ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189خلود احمد عوض عبد اللـه عوض33129

34.528.518.526.518.517126.587.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189رباب رضا محمد على البرعى33130

35.528202818.51913077.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189روان الدسوقى الدسوقى عبد الهادى محمد33131

دا على عبد الرحمن محمد على33132 34.528.5172914.516.5123.576.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189روي

18.516.515.524.514118966.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ريناد عامر السيد احمد مصطفى33133

3926.518.528.514.52012777ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ريهام حموده محمد السيد ابراهيم33134

33.53019261919127.569ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189سارة شريف احمد ماهر شريف احمد33135

33.529.51927.518.51912879.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ساره حسين محمد محمد حسين33136

3829.518.526.51819130.578ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ساندى محمد ابراهيم الشربينى محمد33137

33.529.5172718.519125.578ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189سلمى سالم عبد السالم الشربينى محمد حسن33138

31.5301827.51918.512679ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189سماح محمد الدرينى محمد الشربينى33139

37.529.52028191913469ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189شهد يحيى حسن محمد احمد داود33140

3424.51728.517.518.5121.589ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عزه عماد عبد اللـه محمد حسن العربى33141
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34.53020291920132.589ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189عليه محمد حسن محمد سالم33142

383019.529.5192013689ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189فاطمه احمد محمد عبد الخالق باز33143

38.53018.52919.520135.589.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189فاطمه سمير شوقى السيد رمضان33144

39.53018291919135.579.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ليلى احمد على على السيد عبد الجواد33145

2230182311.512.5104.576ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مروة السعيد محمد حسن حامد33146

3929.518291919134.577.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مريم عبد الفتاح السيد ابو شعيشع احمد33147

36.529.518261818.512877.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مريم على الشربينى محمد على33148

393019.529.52020138810ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مريم محمد محمود محمود يوسف33149

3329.51929.5172012889.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مريم وائل السيد احمد شحاته33150

372919.5291720131.589ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189منار ياسر عبد الرازق يوسف33151

3328172814.518120.579ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189منه ابراهيم السيد ابوطالب33152

31.527.5172812.518116.578.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189منه محمد عبد الحليم عبد الغنى33153

3328.519.527.51818.5126.57.59ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189منى زكى احمد ابوعماشه عبد الرازق33154

372919.52817.5181317.59ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مى ايهاب صالح الدين محمد الشربينى33155

38292028.51820133.579ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مى طه ابراهيم الشربينى ابراهيم33156

37.53019.52918201348.59.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189مى عوض توفيق احمد33157

332917.528.5152012389ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ميرنا محمود عبد الخالق على  على  الديب33158

34.53017.528.51518125.549ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ناديه مصطفى بكرى مصطفى مصطفى33159

383019.528.519.520135.579ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ندى السيد محمد على فرج33160

302918.52513.51911679ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ندى عبد القادر عبد اللـه عبد العزيز على33161

39.53019.529.52019138.579.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189ندى محمد عبد العاطى ابو اليزيد حسن33162

373018.52919.5201347.59.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189نورهان السيد محمد ابراهيم احمد33163

37.52818.528.51819130.57.59.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189نورهان محمد محمد عبد العاطى33164

36.52917281618126.57.58.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189هاله خالد ابوسيف عبد المعطى سالم33165

36.53018.529.51720131.589ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189هبه اللـه عبد الرحيم محمد السعيد ابراهيم شالطه33166

323019.528.5151912589ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189وفاء محمد المتولى محمد المتولى33167

393019.52918.52013689.5ادارة بلقاس  006الترزى ع  0189والء احمد محمد ابراهيم احمد33168

دين علي محمد33169 282216.5281018104.548ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ابراهيم السيد بدرال

1323.514246.516.58145.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ابراهيم عاصم احمد قاسم مخيمر33170

25.527.517.529.5181811857.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد ابراهيم عطية عبد العزيزابراهيم33171

3226.519.530171612538ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد اسماعيل ابراهيم ابراهيم صلى33172

2126.51929916104.547.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد حسين محمد حسن القصبى33173

24.52820281519.5115.549ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد حميدو الشبراوي حامد علي33174

61512.525.56.51465.568.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد سامح انور عبد الفتاح مبروك33175

33.53020291819130.537.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد عبد الناصر عبد الستار السيد عطية33176

38.5302029.519.518137.547.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد مسعد ابراهيم محمد عثمان33177

141711.526.57187638.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد مصباح احمد طه السيد33178

2924.520281519116.547ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190احمد ياسر عارف عباس حسن33179

9.518.518.52871681.537ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190الدسوقي عيد الدسوقي شلبي البلتاجي33180

1016.511.526.5515.569.534.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السعيد احمد سعيد احمد الشربيني33181

3730203019181363.57ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السعيد رمضان عبد المنعم رمضان ادم33182

182220291118.510037.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السعيد محمد السعيد محمد مختار33183

27222029.513.51911237.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السيد ايمن فرحات عبد العزيز جمعة33184

3321183015.519117.567ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السيد عبد الحميد السيد محمد البلتاجي33185

3530193018.520132.568.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السيد فرج السيد علي احمد33186

2725203014.520116.555.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السيد محمد السيد بدير محمد33187

22161726.581689.557ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190السيد محمد محمود عبد الصادق عبد اللـه33188

8.591516613.554.555.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190امير محمد معوض محمد حسن33189
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3325.519.527.51518120.558ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ايمن علي محمد علي احمد33190

1211.59159.5165756.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190باسم حشمت السيد عبد المجيداحمد33191

1713.519.522.514.5168766.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190باسم ياسر احمد احمد خليل33192

24.526.5202916.517.5116.569ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190بدر على حامد جمعه حسن33193

31.528.52025161312168.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190حسن محمد حسن جمعة حسن33194

3028.518.525.516.517.511968.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190خالد اسماعيل توفيق محمد على33195

1618.514177.513.57364.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190خالد حسن محمد احمد ابراهيم33196

34.529.52026.51918129.548.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190رأفت علي وجيه عبد الحميد محمد33197

18.515.513.5196.513.57336.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190زياد عماد محمد عبد الستار عبد الحافظ33198

2924.517.52417.518112.56.57.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190زياد محمود ابراهيم سيد33199

11.510613312.543.533.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شادي احمد احمد محمد امين33200

19.5181921121689.545ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عادل عصام السيد عطية رمضان33201

2119.51922.511169344.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عبد الصمد عمادالدين عبد الحميد عبد السالم33202

131716.523.514.513.584.546ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عبد اللـه محمد علي احمد علي المدني33203

000000000ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عبد الرحمن رضا عبد السميع محمدسراج33204

29.523.51925.515.51811344ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عبد الرحمن محمد عبد المطلب عبد المحسن33205

21.523.519.5241618104.565ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عصام احمد عثمان محمد اسماعيل عثمان33206

32.52819271418120.546.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عالء مدحت هالل عبد الفتاح33207

258.516.521.510.5128254ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190على الشحات على فتح اللـه عبدربه33208

3129.52028.5171812677ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190علي عبد اللـه محمد احمد عبد المجيد33209

3628.519.528.51613.5128.556.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عماد عيد عبد السالم بيومي احمد33210

31.5281822.514.515114.556.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عمر سعد محمد احمد حسن سالمة33211

2728.51826.516.517116.577ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عمر على السيد المرسى محمد33212

3028.512.522.514.51610857ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محسن محمود عبد المحسن محمود سالم33213

26148.525.58128254ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد ابراهيم محمود رشاد محمد السيد33214

221413.517.59197664.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد احمد ابراهيم محمد فايد33215

2822.515.526.59.51710284ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد السيد محمد محمد مصطفى33216

6.54.57.58.559.53262.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد جمال محمد العدل المتولي33217

3011.51422.5614.58453.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد رأفت ابراهيم عبد الحميد33218

332619.524.516.516119.555ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد رشوان علي السيد عثمان33219

53.57.5264124642ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد رضا فؤاد عبد الجليل شعيشع33220

27.529.519.52814.51811967ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد عبد العليم هالل عبد الفتاح محمد33221

2826.517281217.5111.565.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد عبد الخالق عطيه اللـه عبد الخالق محمد على33222

32.529192815.51812468ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد عماد عيد السيد احمد33223

28.5301928.5141812078ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد محمد عبد اللطيف عبد المجيد عبد الغني33224

4.504.51629.52753ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد مصطفى عبد الباقي عبد الباقي ابراهيم33225

22.518.52025.512.5169967.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد هاني بدير غازي33226

7.575.5161133742ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد وائل الباهى الجوهرى محمد33227

19.5151024.57127654ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمد يسن محمد يسن عبد الوهاب33228

31.5292028.516.515125.555ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمود اسماعيل محمد حوده عبد الغنى33229

19102020.5141283.555ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمود السعيد محمود برهام حسين33230

17.51013.525914.57554.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمود صالح السيد الجبيلي مصباح33231

000000000ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمود عبد السالم محمود على احمد33232

23.5161526.512169358.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمود عبد العزيز السيد محمود حسن33233

9.517.513.521410.565.542.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمود محمد عبد العزيز محمود شمس الدين33234

34.526.51926.514.511.512147.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محمود محمد فتحي حامد جمعة33235

1918.518211012.586.546.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190محى احمد عبد السالم احمد ابو العنين33236

261414.52110.516.58657.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مهند محمد عبد السالم بيومى احمد33237
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13.5612.521812.56143ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190هادي عبد الحميد معوض عبد الحميد33238

25.5131223.512.513.586.557ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190هانى العربى ابراهيم عبد الحميد احمد33239

19512.51651157.553.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190وليد ايمن يحى على حسن سالمه33240

2911.517.52013.514.591.556.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190يوسف طارق عبد اللـه ابراهيم ادم33241

332317.5251617114.569ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190اسراء السيد يوسف عبد اللـه محمد33242

36.527.52026171612759ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190اعتماد سمير عبد الغفار عبد المطلب33243

39.53020301916138.558ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190االء حسن السيد عبد العزيز السيد33244

39302030201713957.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190اميرة علي حامد البدري حامد33245

91915.519.5510.56866ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ايمان احمد عبد الجواد السيد يوسف33246

24.513.517.5199.516.58475ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ايمان احمد منصور احمد منصور33247

34.523.52021.515.51811576.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ايمان عاطف ابراهيم طه33248

24.5181418.510.51685.555.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ايه ياسر السيد الجبالي33249

34.52818211518.5116.567.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190تغريد السيد خليل عبد العزيز بدوي33250

30.529.52021171811849ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190حنين اسماعيل محمد حامد جمعه حسن33251

383020302020138710ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190دعاء عبد القادر محمد محمد علي33252

22.5252017.515.518100.548.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190دينا محمد عبدالـله محمود على33253

37302029.52020136.5510ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190دينا ياسر الحسيني علي عمارة33254

37302029.519.510136510ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190رؤي فيصل احمد العيسوي السيد33255

يا السيد عبد الفتاح عبد المجيد33256 35302029.52018134.559.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ران

35.5302025.5182012949.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190رحمه اشرف محمد احمد الغريانى33257

3528.519.518191812059.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190رحمه عماد عبد المقصود غازي33258

32.52819.519.516.51811659ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190روان عبد السالم محمد السيد عثمان33259

35302027.518.51813159ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190روان ياسر سالمة طلخان مصطفي33260

3728.52027.5191513259.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ريم ناجح ابو الفتوح عبد العليم زغلول33261

3729.520302020136.588ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ريناد عماد يحي محمد عثمان33262

35302027.51818130.559.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190زينب ابراهيم سعدالدين ابو العنين على33263

000000000ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190زينب جميل محمود الصاوي33264

35.5292029.516.519130.589ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ساره محمد عبد اللطيف طلخان مصطفي33265

14159.5158.5146278ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190سامية تامر مصباح احمد شاكر33266

28.5231918.512.517101.558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190سامية جمال محمد العدل المتولي33267

1821.514.515.5101579.558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190سحر فتوح عبد السميع السيد الشرقاوي33268

1517.514.5149.51770.556.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190سمية اشرف عبد اللـه احمد حامد33269

35.53020281818131.566.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190سميحة اسماعيل صالح محمد عبد الرازق33270

3120.518.527.51218109.579ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شروق احمد رفاعي محمد احمد33271

342218251317.511259ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شروق السيد عطية الحسانين القزاز33272

31251725.513.51811257.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شروق حمادة السعيد السعيد عبد اللـه33273

36.524.51825.513.51811858.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شهد سالم بركات ابو العنين علي33274

31.5211826.58.517105.558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شهد عبد الفتاح بدير على متولى33275

261515.522616.584.558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شهد محمد عبد الهادى عصران33276

35.517.5192811.517.5111.578.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شهد ياسر شحاته عثمان حافظ33277

3727.5202815.51912878ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شيرين السيد بركات ابو العنين عرفة33278

3627.51927.51517.512558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شيماء حسن السيد احمد يونس33279

331620281317.511058.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190شيماء محمد ابراهيم ابو العنين على33280

29121624.59.516.59158ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190عال الطبالوي السيد ابراهيم33281

206.5824.5315.56268ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190غادة سمير محمد ابراهيم33282

29.51518261217100.558ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190فاطمة محمد احمد عبد العزيزالسيد33283

302420281417.511658.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190فاطمة محمد عبد المنعم عبد الباسط محمد33284

28.512.516.524.56.51888.568ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190فايزه جمعه محمد ابراهيم عبد الصمد33285
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393020302017.513958ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190فريدة محمود هاللي عبد الغفار حسين33286

32221926.51017.5109.568.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190قمر محمد السيد عبد السالم33287

29.51917.524.58.5179977ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ليلى حمادة عبد اللـه فاضل محمود33288

34.527.5202518.518125.58.58ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مريم جمال عبد الفضيل يوسف معوض33289

35.529.5203019.518134.558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مريم حمادة جميل احمد عثمان33290

322519.527.5151811979ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مريم حمادة شوقي محمد بدير33291

27.510.5162612.51992.558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مريم منير مصطفى محمد البشير33292

37272028172012959ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مريم ياسر محمد لبيب بالسى33293

36292028.51720130.559.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ملك محمود ابوزيد ابو العينين علي33294

2920.517.524142010568.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ملك نجاح حامد محمد عبد العال33295

342518.5251718119.558ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190منه احمد عوض اللـه السعيد محمد33296

35.5262025.5161912378.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مني احمد محمد احمد عبد المجيد33297

27161924.5131999.558.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190منى عبد الباسط عبد الحميد القصبي طه33298

33282028.517.52012758.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190مني ماهر سمير احمد عطية33299

35.524.52027.516.52012458ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ميرفت الغريب احمد صادق البسيوني33300

2720.515.513.57.515846.57ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ندى محمود محمد السيد السيد هيكل33301

36.52919.529.516.5181315.59.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190ندى نافع سعد عبد الباقى حافظ33302

301117241616984.55ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190نها محمد العراقي ابراهيم33303

32.516.51926171811159ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190نورهان محمد حسن علي حسن33304

35.526.51924.517.51912359ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190نورهان ياسر فتوح محمد عبد العال33305

3311.516.528.51518104.558ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190هانم حمادة محمد ابراهيم سليمان33306

3513.519271616110.547ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190هناء وهبه السيد السيد احمد هيكل33307

35291928.52019131.569ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190وفاء السعيد محمد السعيد علي33308

27.519172912.51910549.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190وفاء محمود محمد محمود فرج33309

3315192815.518110.548.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190يسريه رضا على على السيد الصعيدى33310

34.510.51924.514.51910348.5ادارة بلقاس  006ابو عرصة ع م  0190يمني رضا محمود ابراهيم حسن33311

33.530192917.518.512977ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191احمد جمال محمد احمد33312

37.5302029.519.516136.587ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191احمد جهاد نبيه على سيداحمد33313

3429.518.52916201276.59ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191احمد عبد الرازق احمد عبد الرازق33314

30301929.519.51712878ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191احمد عمر طلعت البسيونى33315

27.528192815.514.51186.58ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191احمد عوده البستاوى عبد الرحيم33316

35.529.51929.519.52013378ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191احمد عوض رمضان جابر احمد33317

33.5291927.5161912556.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191احمد وائل السعيد يوسف العرابى33318

15.518.515.52681383.546ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسالم محمد ابراهيم يوسف33319

222816.52813.516.510877ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسالم محمد حسنى عثمان محمد33320

24.52416.526.51014.5101.56.56.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اشرف مدحت فتحى غازى33321

8.518.511.520.5596443.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191السيد صابر السيد عبد السالم33322

820.51022.56116743ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191الشحات صالح الشحات ابراهيم33323

52315226.51171.54.56.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191حسن مصطفى السيد على غنيم33324

17.524.515.526.51314.59758ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191حلمى احمد حلمى عبد الرحيم33325

302614.527.513.514111.57.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191حماده محمود السعيد السيد محمد ابو النور33326

3328.519.529.517.51912888.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191خالد سعد عبد المجيد عبد الحميد محمد على33327

3329.518.52918.519128.56.58ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191رفعت عبد الباقى عزت عبد المنعم عبد اللطيف33328

34301828.518.51912978.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191رفعت عبد العزيز محمد الطنطاوى33329

25.52618291617114.56.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191رمضان رزق رمضان محمد حجازى33330

25.523.517.5291212.5107.55.57ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191زياد خالد محسن عبد العليم33331

24.5281828.517.518116.56.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191صالح شريف صالح الدين السيد33332

122210.516.56116736.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عادل عالء مصطفى السعيد33333
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22.52713.5256.51094.568ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عادل محمد البسطويسى احمد33334

2824.5182914.51411467ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد الرازق محمد عبد الرازق حسن33335

3327.51928.515.518.5123.56.57.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد الرحمن ابراهيم احمد عبد العال بركات33336

3429.520281618127.588ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد الرحمن الحاج على عباس33337

332917.524.5171912157ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد الرحمن محمد عبالعاطى مصطفى33338

3328.51927.518181264.58ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد الرحمن وليد محمد عبد المطلب33339

000000000ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد اللـه حسانين المرسي محمد حسانين33340

26.525.51719.5111499.547ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد اللـه عمر ابراهيم احمد33341

272717.5251515111.546.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد المعطى احمد عبد المعطى المغازى33342

3430192515.518123.576ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبد الرحمن خليفة العص عبد المالك33343

27.52618.52615.511.5113.567.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عالء سامح محمد السيد جمعه33344

000000000ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191علي خيري السيد عبد العزيز33345

29251826.518.514.511778ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عمر اشرف ابو الحسن شاكر33346

3229.519.527.51815126.578.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عمر شاكر جمعة عزالرجال33347

302518.5281816.5119.585ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عمر وائل عز الرجال محمد احمد33348

3327192714.516120.56.57ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191فارس اسامه حسين عبد الحميد شحاته33349

242417.527.51413.510776ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محروس وليد محروس سعد محمد33350

24.52517.526.51113104.577ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد احمد بدوى ابراهيم33351

242519281316.510985ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد احمد وليد حامد محمد جمعه بدوى33352

23.52619.528.51213.5109.57.55.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد السعيد محمد احمد فؤاد33353

232717.521.513.510.5102.595.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد السيد عبد المعطى العرابى يوسف33354

35.5292019.517.515121.595ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد سعد على محمد غانم33355

30.52917.528.51315.5118.56.56ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد صالح عطيه ابراهيم33356

28261625.510.514.510695.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد عبد الفتاح عزت عبد الفتاح33357

2924.514.5281514.51115.52.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد عز السيد محمد السيد33358

29.525.519.526.516161178.56ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد عالء محمد يونس يوسف33359

22.52216271515.5102.55.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمد عمر طلعت البسيونى33360

30.524.518.527.515.515.5116.567ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمود رضا زكريا عبد المنعم33361

34.5302029.519171335.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمود على السيد ابراهيم33362

30.52819.52816.515122.586.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191محمود يوسف محمود مصطفى33363

32.52817.528151412175.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مسعود رضا فؤاد عباده غانم33364

3626.5202915.51312757.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مصطفى السعيد شعبان جميل محمد33365

3527.519.52817.514.5127.55.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191يوسف ابراهيم سالم السيد المهدى33366

3526.518.52615.514121.55.58ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191يوسف السعودى ممدوح عبد الهادى33367

3129.51929.516.515125.55.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191يوسف ربيع يوسف متولى33368

3529.519.52918191315.58ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسراء احمد ابراهيم عبد الرؤف33369

3130172916.517123.587.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسراء احمد ابراهيم محمد33370

322918.52917.5171266.57.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسماء احمد جوده نبيه33371

35.52819271718.5126.56.57.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسماء البدوى محمد عبد المطلب33372

2816.512.52210168965ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسماء حجاج فريد شعبان33373

3829192919161346.55.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اسماء عبد العال ابراهيم عطيه33374

3628.518281716127.56.54ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191اميره سعد محروس سعد33375

3222.516.525.51616112.564.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191انتصار السيد حسن عبد القادر33376

29.521.51129.513.5191056.55.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ايمان اشرف محمد فرج خليل33377

35.529.52030181813399.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ايمان خالد ابراهيم محمد عبد المجيد33378

3830182917.519132.56.56.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ايه عترة صالح الدين عبد البديع33379

3725.51827.512.519120.567ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ايه محمد ابراهيم عثمان33380

3426.518.51916.519114.587.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191بسمله عبد الناصر عبد الفتاح محمد على33381
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222117.51914.5159488ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191بسمه هيمن زين الدين المغازى33382

8.521.513.513.57.516.564.587ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ثريا سامح عبد الوهاب عبد الحليم33383

32.52719.52217.518118.587.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191جنه زياد عوض زكى33384

31272022.51817.5118.58.58ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191حنين محمد صالح الدين السيد الصاوى33385

يا احمد محمد احمد السيد33386 31.527.519.5201519113.588ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ران

3129202317.518120.568ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191زينب اسماعيل السيد ابراهيم طاهر33387

22.519.514201213886.57ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191سعيدة حجاج فريد شعبان الديسطى33388

915.591381454.567ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191سماح حسانين المرسى محمد33389

242116.51913.518.5946.57.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191شهد عبد الحافظ سيداحمد عبد الحافظ33390

29.521.51820.51417103.57.58.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191شيرين زامل محمد عبد الحميد غازي33391

3428.519.525.51617.5123.56.58ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191شيماء السعيد عوض البهنساوى ابراهيم33392

27.521.5201515189988ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191شيماء خالد محمد السيد محمود33393

2619.517.514.5141891.578ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191شيماء شريف يحيى البيلى ابو المجد33394

12.52011.517.511.5167366ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191شيماء محمود عبد العزيز محمد احمد33395

3227192617161216.57ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191شيماء وائل البيلى يوسف33396

363019.5281918132.587ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عائشه مجدى نبيه على سيداحمد33397

25.524.5181313.51694.57.57.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبير السيد رشاد معوض33398

34.527.52025.51816125.568ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عبير رضا عبد الغنى شلبى شحتو33399

33.52819.526.517.51912578.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عزيزه محمد عبد السميع ابراهيم33400

34.529192716.51812688.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191عهد خالد عالء الدين محمد سيداحمد33401

29.52618.52116.518111.576.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191فاطمه السعيد محمد احمد فؤاد33402

242014.51313.5138587ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191فاطمه عادل محروس سليمان33403

2825202716.519116.586.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191فاطمه عبد المنعم الحسينى عبد الهادى المهدى33404

28251926.515.51911486.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مرفت محمود البيلى يوسف33405

32.528.5192818.519126.556.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مريم السعيد شعبان جميل محمد33406

19252025.514.519.510485ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مريم السيد صبحى المغازى33407

27.528.52028181912268ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مريم محمد مايز محمد محمد33408

34302029.51819131.557ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مريم ياسر السيد الشربينى33409

22161820.5131689.575ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191منه اللـه سامح نادر ابراهيم33410

187.515201212.572.575.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191منه مسعود العزب عبد اللـه33411

23.526.519.523.517.518.5110.556.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191منى ربيع فاضل عبد الجواد خليل33412

36302030201913687.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191مى محمد محمود مصطفى33413

3027.519.525.515.51911866.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ندى صابر عبد اللـه محمد على33414

242719.52615.52011267.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نعمه مدحت رمضان فتحى البسطويسى33415

34281926.51618.5123.557ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نوال السعيد شعبان جميل محمد33416

3629202817.519130.567.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نورا السيد محمد السيد الجوهرى33417

26.527.51824.51718.5113.586.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نوره حسن عبد الرازق حسن محمد33418

13.5221422141985.578ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نورهان على عادل سمير33419

27.527.52024.51619115.577ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نوسه السيد عيد عبد الرحمن33420

17.529.52024.51619107.577.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نيره صبحى حلمى عبد الرحيم33421

21.526192516.51710876.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191نيفين سعد على محمد سعد33422

3524.520251819122.577ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191هاجر ابراهيم عبد المعطى العرابى33423

1921182316.51697.556ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191هاجر عبد اللطيف علي ابراهيم عبد اللطيف33424

18.52018.52517.519.599.554.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191هند صبرى االمام على غنيم33425

15.51917.517.515.5178584.5ادارة بلقاس  006الخازندار ع م  0191ياسمين خيرى السيد عبد العزيز33426

32.526.52028.51617.5123.559.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192احمد ابراهيم محمد السيد33427

37.5302029.519.520136.5510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192احمد حامد احمد ابو المعاطى33428

37.529.520281919134510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192احمد حسن البيلى شطا33429
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1518.51621111281.556ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192احمد عادل رجب محمد33430

3023.51725.516.517112.5410ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192احمد فوقى ذكى عيد33431

3121.520261518113.549ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192احمد محمد عبد العاطى عبد العاطى33432

1612.510.5175.513.561.535ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192اسالم محمد رجب محمد البرعى33433

32.5281825.516.518120.559ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192السيد محمد عبد الرزاق محمد33434

32.524.51725151411479ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192حسن احمد حسن على33435

2618.517.522.514.516.59958ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192حسن جمعه عبد البارى السيد33436

31.520.517.525.5131910849.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192حسن حلمى سالمة محمد33437

35.529.5202819.520132.5410ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192خالد احمد ابراهيم احمد سالم33438

232215251719.510249ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192خالد شريف السيد حسن33439

32.523.5192718.518.5120.569.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192خالد محمد فرج محمد33440

18.5131420.515168147ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192شريف حامد عبد المحسن احمد ابراهيم33441

242416.525.51714.510748ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192صبرى هانى على حسن33442

35282028.52019131.5610ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192عبد الرحمن حسن محمد السيد33443

19.5167.521.510.5167567ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192عبد اللـه عماد جمعه محمد33444

32.523.51927.512.515.511579.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192عدنان محمد عبد الحى عبد الحى33445

1511.58.518.551458.535ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192على احمد ميسره حسان33446

282717.52814.51911549.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192عمر ابوصالح جبر السيد33447

21.517142310.5158649.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192عمرو خالد محمد السيد33448

19.518.5172513.518.593.548ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد ابراهيم محمد ابراهيم33449

33.530202918.52013159.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد احمد محمد رمضان33450

23.52015.525.59.5199446ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد الدرينى عباس الدرينى33451

20.5181723.510.513.589.556.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد الشحات محمد على السيداحمد33452

22201719.55.518.58459ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد حسن محمد احمد33453

35.5301929.518.520132.5510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد حسن ممدوح احمد33454

332919.529.519.520130.5510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد ربيع محمد صابر33455

5.5209.5163175447ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد رضا عرفه ابراهيم33456

15.513.512.5224.5156846.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد رضا محمد على33457

26191728.512.51910348.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد رمضان اسماعيل محمد33458

31.52517.5291418117410ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد رمضان عبد البارى السيد33459

15.51711.519614.56945ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمد عبد اللـه حامد عبد الوهاب33460

343019.527.518.520129.5510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمود ابراهيم على محمود33461

18181520316.57457ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمود السعيد محمود على محمد33462

22.5181620.57188437.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمود عبد الوهاب هالل السيد33463

222112.5256.517.58758.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمود محمد عبد السالم ابراهيم33464

000000000ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192محمود محمد عبد المجيد جمعه33465

332919.529.518.519129.559.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192مصطفى محمد محمود رمضان33466

518182313.51777.557ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192يحى حامد عبد المحسن احمد ابراهيم33467

142215238138248.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192يوسف ابراهيم ابراهيم احمدالسقا33468

28301826.51619118.558.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192اسراء سمير حامد محمد33469

20171622915.58444ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192اسماء جالل محمد عبد الرحيم33470

3424.518.52918.518.5124.5510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192االء شعبان ابراهيم احمد السقا33471

26.521182912.518.510758.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192االء على محمد سالم33472

000000000ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192امل عبد الحليم حسنى السيد33473

29251826151811359ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ايه ابراهيم عبد المنعم بدير33474

352617.529.51419122510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ايه اللـه نبيل راغب الشحات الدريني33475

161917.521.512.51986.549ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ايه حماده مسعد السيد33476

34.53018.529161912859ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ايه محمد محمود حامد33477
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35.53019.5291719131510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192بسنت هانى على احمد33478

36.5302028.51920134510ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192حسناء السيد محمد عبد العاطى33479

302616.525.511.518109.558ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192خلود محمد عبد المقصود عبد الجواد33480

يا عرفان شكرى الشريف عبد الحميد33481 32291825.515.52012058.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192دال

171412206.51769.545ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192دعاء رجب اسماعيل محمد33482

25.5281525.51116.510557ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192دنيا طارق عبد البديع ابو المعاطى33483

302517.523.515.519.5111.558.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192رشا محمد رجب محمد33484

نه جمعه رمضان احمد33485 21.5201724.51414.59758.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192روي

11.514.517.52513.5188246.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ريم وليد على احمد33486

37302030192013669.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192زينب الديسطى احمد السيد33487

3227.517.525.51419116.558ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192سمر خالد فرج محمد33488

35.52719.526171912558ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192سوهيله سمير ابراهيم احمد33489

282716.5251417.5110.548.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192شروق احمد حماد احمد33490

3327.515.523151911457.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192شروق محمد عبد المقصود عبد الجواد33491

36.53019.529201913549ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192شرين احمد زينهم محمد33492

35.53019.528.519.51813358ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192شهد يحيى زكريا عبد الوهاب33493

36271928.51720127.559ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192شيماء ناصر صديق ابو المعاطى33494

33.52718.528.518.52012659ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192عال حسن جمعه محمد33495

820.511.520.58.5176957ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192فاطمه السعيد محمود على33496

212217.525.51518.510158ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192فاطمه ربيع محمد العفيفى ابراهيم33497

2414.514.524.55.5138356ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192فاطمه محمد حسن كامل33498

37.529.5192819.520133.568ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192لقاء على الرديني عبد الغفار33499

363019.529.5192013468ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192مريم السيد محمد حسانين33500

37.53018.52919.519134.578ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192مريم سامح ماهر احمد33501

3225.515.523.51718.5113.568.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ملك مجدى ابراهيم احمد سالم33502

3829.519.529192013559ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ملك محمد ابراهيم ابوصالح33503

22.527.51727.514.51610958ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ملك حسن احمد حسانين33504

37302027.519.52013469ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192منى حماده محمد البيلى33505

36.53019301920134.568ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192مى صديق المغازى محمد33506

30.527.51822142011268.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ندا صابر السيد عبد الحميد33507

32.527.51621132011068.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ندى اسامه رزق احمد33508

31.523.51624.515.52011158.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192نورا احمد ابو زيد محمد ابو زيد33509

31.53019.529.51920129.55.57.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192نورهان عبد اللـه معوض السيد حامد33510

39302029.519.5201386.59.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192نيره اكرامى محمد السيد33511

37.5302027.519201346.59ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192هبه ابراهيم رسالن ابراهيم على سالمه33512

13.52.53.51221933.543.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192هنا ابراهيم ابراهيم احمدالسقا33513

302716.5241719114.557ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192هنادى محمد محمد عبد الوهاب33514

36.529.51629.516.518128610ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192هند طه محمد طه33515

38.5292029.52020137610ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192هند محمد السيد عبد العاطى33516

16.527.51720.5131794.547ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192يارا عبد اللـه هالل السيدعبده33517

29271822162011258ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192يارا عوض حسين جمعه33518

131416.519.55.516.568.557.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ياسمين صبرى محمد العفيفى33519

29.526.516.522.51217.510757ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192ياسمين غازى على ابراهيم33520

3525.518271520120.556.5ادارة بلقاس  006الجوادية ع  0192يمني ياسر عيسي جمعه33521

9.51212.519.54.5155854.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد ابراهيم عطيه زكى33522

24.518.51620.58.5158857ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد الشرقاوى احمد الشرقاوى احمد33523

17.512.513165.515.564.557ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد حامد عبد اللـه عبد الحميد33524

302517.52510.518.510857.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد عزت بركات الدسوقى33525
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23.518.51320.5716.582.567ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد محمد ابو الفتوح احمد33526

9.53519.53124045ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد محمود محمد محمداحمدابو الريش33527

13.5199215.5146857ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد وليد ياقوت شعبان33528

342613.5261216111.557.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193احمد يسرى احمد الديسطى33529

2322.513.524.510.517.59457ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193السيد حسن السيد على عبد الحميد33530

1812.58.519.571565.557ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193السيد عبد الرازق السيد عبد الرازق33531

1810.59.518.56.512.56335.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193السيد نصر عنتر حسن33532

2720112111.51690.557.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193حمدى سعد محمد رجب محمد شلبى33533

1612.51118.512.51670.555.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193رزق رمضان فاضل محمداحمدشلبى33534

3129.516.528181912367ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ضياء عابد ابو الفتوح احمد33535

17.585.514.531348.555ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193عاصم السيد محمود عبد الحكم ابراهيم33536

14.58916.55.51353.555.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193عبد الحق سعد شريف على33537

12.5121017.56145836ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193عبد الرحمن محمد حسين محمد33538

1210.5817315.550.544ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193عمر نصر عبد الرحمن ابراهيم33539

000000000ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193كريم السيد عبد الفضيل حسن33540

115.511121430.522ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193كريم رجب محمد رجب33541

37.529192817.519.513158.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد اشرف الدرينى غازى احمد33542

3026.513.524.51317107.557.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد السعيد ابراهيم عبد الرحمن33543

10.5188.5166125934.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد السيد محمد احمد33544

35.53015.5291516.512568ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد حامد محمد عبد الرازق33545

18.510518.56.514.558.536.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد رفعت ابراهيم حسن جلبى33546

35301929.51818131.5510ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد رمضان منصور عبد اللـه33547

7.55.5716.51.5133857ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد صبرى محمد الشرقاوى33548

3625.518.52915.516124.5610ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد هشام جمعه احمد سالم33549

3929.518.529.515.519132710ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمد يحيى عبد السالم فوده ابراهيم33550

35.52819.53018.520131.579.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمود سمير فتح اللـه العطافى جبر33551

3027.519.529.516.51912349ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193محمود محمد عبد العزيز عبد الحفيظ33552

17.5151524.5919.58127.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193مصباح سالمه مصباح السيد محمد33553

21.519.518.524.59.519.593.576.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193اسماء محمد سعد عوضين سعد33554

37.5292029.5202013679.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193االء على ابراهيم على عبد الحميد33555

36.5262028.519.520130.539ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193امل ابراهيم صالح الدين عبد الرازق33556

3729.5202819.52013449.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ايمان حماده رمضان صالح33557

3929.52029.519.520137.559.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ايه محفوظ عبد المجيد محفوظ33558

36.52719.529.52018.5132.559.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ايه محمد حسن عبد العاطى33559

29.522.517.5261719.5112.579.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193بوسى السيد حسن محمد حسن33560

22.52418.523.512.519.510179ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193حبيبه ابراهيم محمد العنانى33561

382719.529.5192013379.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193حبيبه عبد السالم عطيه عبد السالم مطاوع33562

يا فوزى عبد العزيز شلبى زغلول33563 3827.520301920134.5710ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193دال

35.527.5202918.518.5130.579.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193رنا مصطفى يونس يونس مصطفى33564

37.52720301719.5131.5710ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ساره محمد عبد الحفيظ عبد الحفيظ33565

38272027.51720129.579.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ساره مصباح عبد العزيز المرسى33566

3624.5173014.519.512279.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ساميه احمد صبحى عبد اللطيف محمد33567

34.5302028.5192013259.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193سماح انور الشربينى غازى33568

262416.52816.519.511159.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193شهد احمد محمد عبده ابراهيم33569

36291928.51717129.559.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193شهد صبرى فاضل محمد33570

38291929192013459ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193شهد محمد ابراهيم الدسوقى33571

34.5302025.518.517128.579.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193شيماء سعيد مصطفى عبد الحفيظ33572

36302027.518.52013259.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193شيماء عبد المقصود عبد الشفيق عبد العال رمضان33573
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36.529.51928.51820131.579.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193فاطمة الزهراء رضا السيد صديق عطيه33574

29271624.51419110.579.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193فاطمه ربيع السيد الشرقاوى33575

37302026.518.52013279.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193فرحه سمير محمد الدسوقى33576

2527.514.525.51320105.559ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193فرحه مجدى عيد السيد33577

3629.51928.518.520131.559.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193مروه رمضان عبد الشفيق عبد العال رمضان33578

000000000ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193مروه نجاح عيد عبود33579

3428.518.527.517.52012659.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193مريم عبد المنعم زكى عبد السالم رزق33580

3328.517261719.5121.559ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193ندا اكرم حامد عبد الرازق33581

342918.5271819.5126.569.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193نسمه شعبان حامد رزق33582

30241223.59.5199969ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193نفين احمد محمد عبد القادر33583

28.52214.523.51316.5101.549ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193هاجر عبد السالم ابراهيم عبد الرحمن33584

3427.517.529162012458.5ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193هاجر عبد المنعم زكى عبد السالم رزق33585

33.5301926.518.519.5127.559ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193هانم شوقى محمد عبد القادر33586

3324.517.528141911749ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193هدير عادل عيد السيد33587

30.5281724.514.520114.559ادارة بلقاس  006فصول المحفوظه ع م  0193والء سالمه احمد محمد33588

000000000ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ابراهيم السيد على طه33589

35.526.51818142011279ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ابراهيم سعد عبد الباسط عبد الرحيم33590

3227.516.521.51619113.557ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194احمد ابراهيم محمد عبد الستار33591

35.5281523.5171911977.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194احمد بليغ محمد محمد33592

32.5291722.517.519118.589ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194احمد شريف عبد اللطيف محمد33593

28.52018211117.598.558ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194احمد عادل فتحى احمد33594

21.515.512.5161119.576.556.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194احمد عبد الخالق عبد الخالق محمد33595

1189.578.5184435ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194احمد عوض البدوى الزينى محمود33596

31.529.5161814.519.5109.579ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194احمد هاشم سعد عبد الغنى33597

2727.516.517.51519.5103.588ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194اسماعيل احمد اسماعيل على33598

3225.516.522.51720113.578ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194اسماعيل البعطيطى جمعة المغاورى33599

35301624.51819.5123.549ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194الرشيدي عبد الوهاب الرشيدي عبد الوهاب33600

2719.516.52113189748.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194السيد عصام السيد محمد33601

29.5241717.510.51798.577.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ايهاب محمد اسماعيل محمد السعيد33602

000000000ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194جمال حماد ابراهيم ابو العنين33603

23.521151381780.546ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194حماده عبد الباسط قاسم الشربينى33604

610.510.59.5615.542.574ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194خالد على ابراهيم على33605

22.5231710.58.51981.556.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194خيرت محمد خيرت محمد33606

322818.518.514.520111.558ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194زياد حمدان الدسوقى محمد33607

924.514.513456557ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194سعد على محمد السيد33608

27.523.517.517.58149448.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194سمير السعيد محمد موسى33609

29.527.519.520.51615.511369ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد الحليم نادر حلمى غازى33610

30.52416.521151710757.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد الحى عمار احمد عبد البارى33611

30.52614.5211518.510759ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد الرحمن ابو المعاطى زهير ابو المعاطى محمد33612

322418.52112.51910858ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد الرحمن على محمد يوسف33613

34.52718.524.51718121.5510ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد العاطى محمد السعيد الدمرادش محمد33614

36301826191612968.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد اللـه عادل حسن صالح33615

20251312.521072.547ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد الهادى عبد المنعم عبد الهادى محمد33616

26.52416.521.511.516.510068ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد الرحمن عبد الناصر ابو المعاطى محمد الفالح33617

29.52319221719.5110.559ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عبد الرحمن مراوان محمد صالح33618

30.5251822.513.515.5109.548.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عقل ياسين عقل ياسين33619

30.512.5142113.518.591.558.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عالء ابراهيم المهدى محمد33620

2023.516.5221517.59758ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194على رضا على ابراهيم33621
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8.5251718.511.51980.548ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عماد ممدوح معروف محمد33622

9.520.513.511413.558.536.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194فارس ابو الفتوح يحيى طرابيه33623

1624.51517.51016.58347.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194فارس بدير منجى حافظ33624

24.5201518919.586.579ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مجدى مجاهد عنتر عبد البارى33625

232615.517.51017.59258ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد احمد حمزة احمد33626

24.524.518.518.51419.510079ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد احمد سالمة السعيد33627

27.527181914.518.510679ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد احمد ماهر غنام33628

25.522.51820.51517.5101.558ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد اسماعيل جمعة المغاورى33629

31.52617.519.513.517.510858ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد حماده السيد جاد الـله السيد33630

24.52516.519.5111996.579ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد صالح الطنطاوى احمد33631

322716.5251319113.559ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد عالء غازى محمد33632

30251619.51419104.559.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد محسن فتح اللـه عبد الوهاب33633

33.525182015.519.511259ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد مصطفى المدنى محمد33634

121.59.593.59.535.533.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد وليد محمد الشربينى33635

252717.518.510.519.598.549.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمد يحيى محمد احمد33636

28.526182310.519.510679ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194محمود على الشربينى محمد33637

000000000ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مصباح عادل كمال عبد العزيز33638

14131612.54.5186055ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مصطفى بدران محمد عبد الستار33639

26.52817.5178.52097.559.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مصطفى عبد الشافى عبد الحكيم محمد33640

2114.5181161870.567ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ممدوح عالء فتح اللـه عبد الرحيم33641

0637.55021.540ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194وليد محمد اسماعيل محمد33642

33.5281822.516.520118.579ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194يحيى صبرى عطا عبد الوهاب33643

35.52818.5231720122710ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194يسرى سعد فتح الـله عبد الوهاب حسن33644

332618.521.51619.511569ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194يوسف احمد يوسف احمد33645

35.529.51927.518.517.5130810ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194يوسف عبد اللطيف سعد عبد اللطيف33646

3629.5202919.52013479.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194االء السعيد جاد الزنقرانى33647

29.522.514.524.515.519.5106.578.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194السيدة محمد احمد احمد33648

33.527.516.5261618119.579.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194امل محمد السيد عوض33649

30.525.516.52515.517.511379ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194امنيه محفوظ السيد احمد33650

332715.529.518.519.5123.5810ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194اميرة شريف ابو العنين الدكرورى33651

33.5271729.517.517124.5910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194انجى السيد عبد التواب يوسف33652

3228.516.523.515.51611699.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ايمان عالء عبد الهادى ابراهيم33653

2824.51424.512.517.5103.5910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ايمان فتحى فتحى احمد33654

3529.51629.51819128910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ايه ابومسلم عبد السالم على33655

16.5127.5181116.565910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194جيهان شاكر محمد الشربينى33656

33.52812.525.514.516114910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194جيهان مصطفى محمد الصابر عبد العزيز33657

29.52391981688.5910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194حنان معتز شحاته صبرى33658

35.522.510.527.512.516.5108.599.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194حنين سامح محمد السيد33659

34301125.510.517.511199.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194دعاء السيد سعد عثمان33660

34.5299.524.51316.5110.599.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194دنيا ناصر محمد شاهين33661

3528.51226.5121611499ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194دينا وائل عبد اللـه احمد33662

3329.512.528.515.518119910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194رنا احمد منير الشحات33663

30.5291125.59.517.5105.599ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ريهام نعيم غازى محمد33664

27248.521.5917.59079ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194زينب محمود محمد محمد33665

35.53016281519124.599ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194سمية الصديق عبد الحليم الصديق33666

3630182916.519129.5910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194سومة عبد الحليم احمد على33667

36.530183016.519.513199.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194شمس محمد معروف محمد33668

37301629.516.519.512999.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194شهد حاتم عبد الفتاح حسن33669
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261712.5164.5157697ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194شهد مختار فرج اللـه احمد33670

35.5301426.5111811799.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194شيماء عوض فاضل محمد33671

36281325.51116.5113.599.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194صباح محمد احمد محمد33672

32241321.551895.588.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عال فتوح عبد الكريم البيلى اسماعيل33673

39301829.52019.5136.599.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194عال نبيل يحيى محمد33674

3227.51219.55.515.596.599.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194علية حسام محمد احمد33675

362612.528.56.517.5109.597.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194علية على رمضان عبد البارى33676

17.519.58.5225.518.57377.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194فاطمة ممدوح عزت احمد33677

3428.510.525.58.518.5107710ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194لبنى السيد محمد السيد33678

3224.59237.515.59677ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مديحة ايمن احمد عطا33679

373014.5271418.5122.599.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مريم محمد يسين محمد33680

33.5308.524.58.518.510599ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مريم ممدوح طه على33681

37.529.5152917.518.5128.578ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194معزوزة ابراهيم على ابراهيم33682

37.53019302019.5136.5910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ملك الشاذلى عبد اللطيف محمد33683

31.52212.5201119.59768.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ملك عبد العزيز عبد الغنى غازى33684

292511.523.511.519.5100.579.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194منة اللـه احمد الشربينى محمد33685

36.529.51625.51720124.579.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194منة محمد طه عمر33686

352518.52715.518.5121910ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194منى على نور عطا الـله شعبان33687

21.519.51220.551878.598.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مها الصابر عبد العزيز الصابر33688

36271726.513.51912099ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194مى عبد الحميد عبد اللـه عبد الحميد33689

3324.51425.51519.511299ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ندا احمد فتوح عبد الباقى33690

33.529162915.51912389.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ندى عبد الغنى عبد البارى عبد الغنى33691

3729.517.529.51620129.5610ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ندى محفوظ عبد اللـه شاهين33692

3629.5192917.520131610ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ندى محمد عوض مصطفى حسانين33693

812.51.5133.51438.556ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194ندى مندوه ابو العال صبره33694

3628.517.528.51619.5126.579.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194نعمة محمد نصر على33695

34.526.515.524.51117.511279ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194نغم رمضان محمد ياسين33696

36.528.516.5291819128.578ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194نور محمد محمد الدسوقى33697

35231524918.510679ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194هاجر احمد عبد القادر الزينى33698

322614.524.58.518105.568.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194هايدى حمادة رمضان محمد33699

3524.510241315106.569ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194هدى الزنقرانى محمد الزنقرانى33700

36.529.5202712.520125.589.5ادارة بلقاس  006دمالش ع م  0194يارا محمود مسعد السعيد33701

15.52117.520.57.515.58245ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ابراهيم حسنى ابراهيم السيد33702

2024.518248.512.59546ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ابراهيم رضا ابراهيم عبد الجواد33703

13.51417.5198.513.572.555ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ابراهيم عبد الرؤف عبد الفتاح السيد33704

15.51617.5236.5778.527.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد السيد محمد احمد على33705

362819.527.514.516125.537.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد ايهاب البدراوى ابو العنين33706

35.529.519.526.5151612637.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد حمدى محمد المغازى جنش33707

322719.5291215.5119.537ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد سامى احمد فؤاد البسيونى33708

29.52719.521.51014.5107.535ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد عاطف رشدى احمد33709

362919.52715.517.512736ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد عبد الستار محمد عبد الباسط عبد الستار33710

38.52919.528.517.51513337.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد عبد السميع السيد عبد السميع33711

27.52718271413.5113.547.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد عبد اللطيف عبد اللطيف محمد محمد صالح33712

37.53019.53018.519135.547.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد فرج منصور عبد الخير33713

37.530193016.51713358ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد ماهر ابو االسعاد ابراهيم33714

37.52919.529.516.51813237.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد محمد اسالم عبد الجليل33715

272119.5271013104.536.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد محمد شمس محمد ابراهيم33716

14.52116.524813.58444ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد محمد عبد الوهاب اسماعيل33717
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30.525.519291315.511727ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد محمد محمد على الحتة33718

372919.529.5171613237.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد محمود احمد محمد ابراهيم33719

34.524.518.528.5131611946.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد محمود عوض محمد عوض33720

373019.52916.51713258ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد هيثم العشرى جمعه33721

232615.529.510.513104.545ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد وائل عبد النبى فرحات33722

82011.5219.5137034.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195احمد يوسف احمد محمد موسى33723

71510.519.59116122.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ادهم احمد يوسف احمد33724

24.525162610.514.510225ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ادهم محمد ممدوح محمد المنجى33725

27.527.52029151911937ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسامه احمد حلمى المرسى احمد33726

3124.518.529.512.51711636ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسالم اسامه حسن محمد عامر33727

33.52220291418.5118.537.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسالم السيد صبحى المرسى العشرى33728

23261829.511.51410847ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسالم رائد عبد الحميد طه صابر محمد33729

621132111127235.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسالم شعبان محمد االمام صبحه33730

4139.511.5944726.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اشرف محمد السيد المغازى محمد33731

2324.5172512.515.510257ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اكرم عبد النبى عبد السميع33732

2624.51925.5141610956ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195السيد ابراهيم احمد يوسف33733

5159249106220.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195السيد الكحالوى السيد عطيه33734

2318.516255.5108836.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195السيد عبد الحميد السيد حامد سالم33735

1119.513.525.57.5107756.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195السيد عبد المنعم عبد العليم عبد المنعم33736

3528.52029.517.514130.537.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195السيد عصام الدين سليمان محمد سليمان33737

16.52319.528.514.513.510235ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195السيد وائل صدقى احمد عبد الرازق33738

19221526.59.5139255.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195الشحات رضا جادو ابراهيم جادو33739

28.521.51924121510537ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195امير اكرم الدسوقى الدسوقى33740

2020.51820.510.51189.538ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195امير شريف عباس عبد اللـه33741

35.525.518.529.514.516123.535.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ايمن محمد ابراهيم محمد هويدى33742

30.527192716.51912039.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195بشار طارق صبحى محمد على33743

152217.528.514.51397.534.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195جرجس سمير جرجس بدير33744

2811.58.54.54.534.541ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ربيع سمير شمس الدين الشربينى الجوهر33745

362919.529.5181913236ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195رضوان جابر حجازى على االمام33746

29.526.519.528.515.517.5119.545ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سامح الدمرداش السيد مصطفى ابراهيم33747

19271829131210637ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سعد محمود السيد ابراهيم33748

678.5154940.555ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سيف عبد الحكيم محمد يونس33749

252519.526.512.515108.545.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195صابر عبد الرازق فوزى عطية33750

13.5221724.51516.59234.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195طارق الطبالوى محمد احمد حسن شلبى33751

32.525.51528.517.516.511975.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195طه محمد طه محمد محمود حبيب33752

3230182918.520127.576ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عاطف عزت المرسي ابراهيم33753

25271928171911677.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبد الرحمن ابراهيم النبوى ابراهيم يونس33754

3429.518291820128.56.56ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبد الرحمن سامح المنجى محمد المنجى33755

3229.515271818.5121.576.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبد الرحمن فتحى ابراهيم السعيد33756

3529.516.528.517.52012776.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم بسيونى33757

34.53017.52918.519129.566.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبد العاطى طارق عوض المرسى33758

28.529162915.51711857ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد غازى33759

33.52814.5301515.51215.56.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبد الرحمن كمال ابراهيم حامد33760

31.5261529.516.516118.576ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عطيه السادات السادات صالح33761

202113251415935.57ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عطيه حسن عطيه فرحات33762

3322162913.515113.54.59ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195على احمد حمزه على33763

31211628.5169.5112.55.59ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195على اشرف احمد فؤاد البسيونى جحوش33764

35.522172812.516.511558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195علي عزت المرسي ابراهيم33765

Page 695



Term1

2422152915151056.57.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عماد سمير محمد صالح33766

3428.517.527.514.516.512248.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عمرو محمد هاشم احمد33767

3224.512.52914.517112.569ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عمرو ناجح محمد يونس33768

30.52013.529.516.516.51104.58ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عوض رمضان الطنطاوى عوض33769

3327.513.529.51819121.54.58.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195غازى بليغ الطنطاوى عوض33770

38.53018.529.517.5201348.59.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195فارس اسامه محمد عبد الفتاح33771

33.526172716.5201205.58.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195فارس محمود نبيه على جحوش33772

282514.52816.51711248.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195فتحى محمد فتحى جبر33773

30.52217.5281718.511568.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195فهد محمد يحى محمد33774

22.52518.528.51814112.559ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195كريم اشرف عبد المنعم الدسوقي33775

36271728.519.51812869ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195كريم السعيد محمد السعيد المرسى33776

26.52716.5281618.511468ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195كريم حماده احمد محمد33777

2419.5162315.515.59847ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195كريم مجدى سمير احمد متولى33778

33.520.515.528.515171135.58.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195كريم محمد السيد عبد الرحمن الشاذلى33779

31.5301929.517.516.5127.568ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مازن عبد السالم محمد صديق عبد الدايم33780

30.5271529.5171511956.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محسن محمود عبد العاطى عبد السالم33781

33.53019.53018.519131.56.58ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد احمد جبر ابراهيم مسعود33782

383019.52918.51913558ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد احمد شعبان عبد السالم33783

1723.5132113.514.58856ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد السيد المكاوى عبد العزيز33784

3125.5192813.516.511777.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد حسن حسنى حسن33785

2219.514.527.51012.593.567ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد حمدى اسماعيل عوض33786

17.5151425.59.511.581.567.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد خالد معوض محمد33787

37281929.518.5141325.57.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد رضا عبد العليم حجازى33788

31261827142011668ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد عادل ابراهيم حسانين33789

36.530192917.52013278ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد عاطف يوسف بدير محمد33790

25.52618.52515.516110.56.56.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد عبد الحليم صالح صالح السيد33791

23.518.513.523.511.516.590.566.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد عبد الفتاح محمد عبده حامد33792

28.524142712.519.51066.57.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد عبد الـله محمد احمد على الدين33793

36.528.517.529.5181613065.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد عصام الدين سليمان محمد سليمان33794

518.5514.583512.54.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد على شوكت على33795

615.55.511.5413.542.536ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد محسن محمد عبد العزيز33796

2826.517271418112.55.57ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمد يحي شحتو عبد الفتاح33797

29.524.518.5291419115.567.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمود ابراهيم غازى عبد الغفار33798

3630203019.515135.578.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمود احمد جمعه محمد بالل33799

35291928.51420125.587.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمود حمدى الدرينى على الشربينى33800

3029.51826.5111911548ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمود فتحى عبد العاطى عبد السالم33801

2325.51523.5141810137.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمود ماهر ابراهيم محمد العطار33802

36.529.51929191813338ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195محمود محمد سند ابو العنين33803

3425.518271520119.537.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مرعي رزق عطا عبد السميع السبكي33804

2727.52027.515.512117.555.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مصطفى احمد مصطفى احمد33805

3125.519.528.510.51611566.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195يحى العربى يحى محمد محمود33806

38.5301929.518.520135.599.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195يوسف احمد عبد اللـه صالح33807

9.521.513179.51770.547.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195يوسف طارق عبد العزيز الدمرداشى33808

3629.519.528.518.51913247.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195يوسف عبد الناصر السيد الشربينى33809

3728.519.527.517.51813048ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195يوسف محمد رمضان السيد33810

35.528.52028.517.51913075ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195يوسف محمد عطيه محمد زاهر33811

35.529.52029202013458ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسراء اسامه عبد الغفار عبد الفتاح33812

3429.52028.5202013249ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسراء ربيع الشحات عوض33813
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34.5302029.519.520133.559ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسراء محمود محمد توفيق33814

3530202917.519131.5710ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسماء السيد السيد الزيات33815

33302029.52020132.5510ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسماء عبد الرحمن الشربينى عبد الرحمن33816

34302029.52020133.559.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اسماء عبد العزيز موسى السعودى عبد العزيز33817

30291827.51519119.558ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195االء محمد احمد عبد العزيز33818

322819.524.517.520121.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195السيده الديسطى السيد على33819

323019.52818.52012858.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195الهام جالل سعيد محمد المرسى33820

27.52817.523.59.51910658.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195امال محمد محمود عبد العاطى33821

20.517.51223.5913.582.557.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195امال مسعد السيد ابراهيم33822

33.529.519.529.5162012878.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اماني غانم شطا عبد السميع33823

32262028.512.51911948ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195امانى محمد ابراهيم ابو النجا33824

232419256189737ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195امنية على عبد المنعم على33825

31.527.518.526.511.518115.547ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اميرة الشحات سليمان سليمان33826

21.51817.525.581890.548ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اميرة محمد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم33827

313020302018.513158.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اميرة ياسر عبد المنعم السيد سليمان33828

252420288.518105.548ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195انجى جمال عبد اللـه على عبد الرحمن33829

32.52619.529.515.52012378ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ايه  السيد احمد محمد سليمان33830

36.5302029.5202013659ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195اية رمضان عبد المحسن عبد السالم33831

3627.52029.514.520127.559ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195بسملة قاسم ابراهيم بركات33832

3328.52028.5132012337.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195تسنيم احمد سليمان صادق33833

38.53020301720135.549ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195جنا عمرو عبد الفتاح السيد عمر33834

37.5302029.515.520132.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195جيهان ابراهيم محمد ابراهيم منصور33835

38.529.52029182013559ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195جيهان هيثم العشرى جمعه33836

3729.520291820133.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195حنان احمد عبد الرؤف احمد طلعات33837

34.5302028.5132012648.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195حنان حمدى وحيد السيد ابراهيم33838

3227202610.520115.547ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195حنين ماجد احمد عبد الشافي احمد33839

35.53020291920133.568.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195خلود ثروت السيد ابوصالح قلبه33840

27.528.518.5211020105.587.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195دعاء اسماعيل متولى محمد33841

3125.52027.5152011937.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195دنيا سمير السيد محمود الصعيدى33842

29.525.51928.515.52011837.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195دينا عبد اللـه ابراهيم حسانين33843

23.528.518.5261319109.537ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195رحمه عادل محمود فرحات على33844

31.5262028.5181912447.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195زمزم احمد المدنى احمد33845

27.525202614.51911347.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سارة ياسر جبر عبد الغفار33846

34291928.51818128.558ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ساره احمد حسن ابراهيم بسيونى33847

38.530203019.51813848ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سلمى خالد جمال الدين اسماعيل33848

36.530193019.51913558ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سلمى عبد الفتاح البسطويسى عبد الفتاح33849

36.52919.528.517.51713157ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سلمى عبدالـله اسالم عبد الجليل رخا33850

30.527.518.5301319.5119.537ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195سميرة احمد على حسن33851

38301928202013549.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شروق السيد سامى السيد فرج33852

38.529.52027.519.52013548ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شروق محمد احمد عبد القادر عبد الحميد33853

37.529202719.52013338ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شروق محمد احمد محمد البدراوى33854

34.53018.52415.520122.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شهد السيد فرج محمد جمعه33855

2526.51622.513.517103.558ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شهد العربى عبد المنصف شحاته33856

3428.51929.514.520125.549.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شهد امين سعد امين33857

27.528.519.5271219.5114.547ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شهد حسن محمد السيد االمام33858

35281828.51918.5128.5510ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شهد ناصر وحيد السيد33859

34.527.51929171912739ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شوق محمد احمد السعيد33860

20.52019.527.51618103.549ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شيرين الخطيب عوض حواش33861
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24.526182415.517.510868ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شيماء السيد محمد احمد عبد الرازق33862

252113131298456ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شيماء شعبان محمد االمام33863

8159134104934ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195شيماء محمد على المغازى33864

31.522.51824.51116107.577.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195صباح على السعيد الصاوى عوضين33865

31.528.516.52517.52011958ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195صفاء الحاج مرسى اسماعيل ابو النجا33866

2022.517.51713.51190.548ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عبير احمد يوسف احمدعلى33867

3126.516.529172012047.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195عال صالح عطيه السادات33868

2325.5142812.51710348ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195غنوة الطنطاوى احمد محمد33869

252715241518.510647.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195فاطمة جمال محمد ابراهيم33870

1026.519.5221616.59448ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195فاطمه صالح سعيد محمود سعيد33871

20.517.59.519.511.5978.546ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195فرح احمد حسين عبد المقصود على33872

252616.522.51318.510346.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195لقاء هانى السيد محمد عمر33873

35.5272027.516.519126.538.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ليلى جمال محمد ابراهيم الحصرى33874

27.525.51726.517.51511449ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ماجى مصطفى يحى عبد الرازق33875

9.52113.514.591067.542ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مريم ابراهيم محمد عبد الواحد33876

3529202618.520128.578.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مريم حامد محمد رمضان33877

34.5272028.517.519.5127.558ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مريم كمال عنتر احمد عبد الرازق33878

33.5292028.5181912978ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مريم محمد ابراهيم محمد33879

34302027.519.52013158ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مريم محمد على ابراهيم البيالوى33880

3228.52027.516.520124.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مريم ناصر احمد على بهى33881

37.5302029.5192013659.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195منار القصبى احمد السعيد33882

38302029.52020137.5410ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195منة اللـه على عبد العزيز مكاوى33883

28231619.513.51910048ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195منة تامر برهام المرسى33884

33.5302028.52019.513259.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195منةاللـه اسامة ماهر حسن33885

363019.52819.51813348.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195منةاللـه حسنى فرج على33886

37.53020292020136.559.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195منه رمضان المرسى ابراهيم33887

34.53019.529.519.52013369.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195منى خالد عبد العليم حجازى33888

37.5302028.519.520135.539.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مى فخرى فرج على محمد33889

34.53020292020133.5410ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195مى منصور السيد منصور33890

3323.5202817.518.512249ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ميرنا مصطفى يحى عبد الرازق33891

201213241511.58447.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195نجوى السيد يوسف السيد فرج33892

37302028.52020135.559.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ندى حسام الدين مصطفى محمد33893

2621.51421.511139438.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ندى خالد ابراهيم احمد33894

37302028.52019135.559.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195نسرين احمد الشربينى سالمه33895

36.5282029.5182013259ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195نورا رمضان عبد الفتاح اسماعيل33896

36.5282029.518.520132.549.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195نورهان على البسيونى محمد33897

3627203018.519.5131.559.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195نورهان هانى حسن مراد يوسف33898

34.529.52029.52019.5133.549.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195نيره احمد حسن محمد اسماعيل33899

3127.518.530131912058.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هانم سعد عبد الرؤف جبر33900

3329202916.520127.559ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هايدي السيد حمدي العزب33901

3029202718.520124.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هبة الكحالوى محمد احمد حسن33902

22.52919271420111.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هبة سمير البيلى محمد بدر33903

222618.52714.51910859ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هبه السيد احمد عبد السالم33904

172912.528.5131710058ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هبه عبد الفتاح ابراهيم السيد33905

2723.513.527.511.516.510358.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هدى احمد لطفى عبد المحسن33906

24.521132610.516.59558ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هدى السيد احمد احمد33907

23.526.517.52715.517.511058ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هدى على عبد الـله على عبد الرحمن33908

37.5302029.5192013658.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هدى محمد حامد عبد الراضى33909
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35272029.51920130.559ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هدير سمير عبد المحسن حافظ33910

35.5282029.5181913159ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195هند القصبى محمد عبد الواحد33911

36.5302029.52019.513659ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195وسام حسن وهبه عبد المطلب33912

29.524.516.5281320111.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195وسام ممدوح احمد عبد العزيز على33913

17.5251424.5815.58958.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ياسمين ابراهيم رجب خلف33914

34.5302027.5182013059.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ياسمين جمال زكريا عبد المحسن33915

31.524.5182615.520115.558.5ادارة بلقاس  006بسنديله ع م  0195ياسمين محمد سليمان محمد33916

17111123.5817.570.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ابراهيم على محمد عبد اللـه محمود33917

36.5271425.51218.511568.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ابراهيم على محمد على جاهين33918

32.52215.5241218.510667.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد السيد كمال الغريب على33919

31221227.51217.5104.578ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد جمعة علي بديرالحسانين33920

28.520.516.52712.517.510588ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد رضا محمد على شريف33921

411.5614.53.5939.55.53ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد سمير عبد القادر حجاج يوسف33922

34.524.515.527.513.520115.588ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد سمير عبد اللـه ابراهيم غازى33923

2115.515.5218.518.581.557ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد صالح احمد فؤادمحمد مسعد مسعد33924

16.517.513.522.510.518.580.567ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد عماد لطفى عبد الباقى33925

28.526112614.518.510678ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد محمد احمد السيد محمد  خيوة33926

25.519.51126.58.514.59158.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد محمد زكريا حسن مطاوع33927

32.524.51526.514.51811358ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196احمد محمود حسين على الموجى33928

28.52817.527.513.518.511558.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ادهم مجدى عبد السميع عبد العال33929

35.521182913.518.511767.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ادهم محمد ابو الحسن محمد يوسف33930

30.523.5162612.516108.558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اشرف صابر فكرى عبد العزيز مصطفى33931

20.510.511.5229.513.57467ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196السيد احمد عاطف السيد عبد المعطى33932

22.5121322.510168067.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196السيد انور الحسينى محمد بدر33933

27.518.518.52612.51810367.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196السيد عالء توفيق محمد محمود33934

21.51516.523.58.515856.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196جالل ممدوح الموجه على الموجه33935

13.513.5721.56.5136265ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196حسن رضوان مجاهد حسن33936

1276.5136.514.54555.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196حسن عبد المحسن احمد محمد المنسى33937

16.514.515194.51769.557ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196خيرى وجدى خيرى الزينى شريف33938

37.525182917.518.51277.58ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196رضا حسن محمد السيد خيوه33939

36.527.51726162012389ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196زياد احمد عباس ابو زيد السيد33940

1713917.51510.571.546.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سعد على سعد عبد المحسن33941

33.52618.5271417.511968.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196صالح هيثم صالح محمد محمد علي عبد العال33942

26.513.5141510177947.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196عبد الرحمن محمد سعد السيد عبد العال33943

272516241418.510667.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196عبد العزيز حسن امين محمد عمر النجار33944

35.527202615.52012468.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196عبد الرحمن جالل الموجى على الموجى33945

3726202718.520128.568.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196عبد الرحمن يونس رمضان عبد المجيد رمضان33946

22.523.515.5221518.598.588.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196عبد اللـه محمد كمال احمد محمد33947

272518.52417.518.511288ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196عطية احمد عطية عبد اللة حسين33948

311918.523.5161910888ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196عوض احمد فراج عوض ابراهيم33949

9.510911711.546.575ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196فارس محمود محمد محمود عبد الكريم33950

3518.5192814.516.511558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196فتحي السعيد فتحي السعيد عبد العال33951

1819.518.527.511.517954.58ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196كمال اسامه كمال السعيد عبد العال33952

118.515.5211.513.557.54.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196مجاهد رضوان مجاهد حسن33953

28261925.51617.5114.558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد القصبى حسانين عبد العزيز حسانين33954

3725.5192417.5131236.58ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد حسين عبد الجواد محمود السيد33955

201717.523.59.51187.537.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد خالد محمد سالم على33956

3623.51824.513.518115.558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد رضا محمد السيد خيوه33957
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23.511.5172510.51687.558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد عادل بدير محمد شعيشع33958

14.5012234.51544.58ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد عبد الحليم على السعيد ابراهيم33959

31181726.51016.5102.54.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد عبد الحميد عبد اللـه عبد الحميد احمد33960

3619.5172513.51711158.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد عبد الحكيم يونس محمد السيد خيوه33961

33.51918.52912.517112.558.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد عبد اللـه خليفه على شاهين33962

3721.518261514.5117.558.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد محسن سمير محمود السيد33963

22.510.516.526.51113874.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد محمود زكريا حسن مطاوع33964

1410.51725.511.51378.558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد منير عطا سالم على33965

291818.524.5111810158.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد نبيل محمد احمد محمد33966

2316.51825.511.51794.557ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمد ياسر السيد عبده33967

2118.516.525.5712.588.558.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمود ابو المحاسن عبد القادر حجاج يوسف33968

3218182812.516.5108.558.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمود احمد صدقى الشربينى شريف33969

3312.518.526121510258ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمود احمد صالح احمد محمد33970

22.515171915.5178958ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمود ذكى محمود عبد الحميد33971

18.51216.523.591279.546ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمود عبد المنعم حسن حسن33972

342417.52416.51811657ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمود عصام شكرى حامد عبد الغفور33973

39.529.51927181913359.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196محمود محمد عبد المنعم محمود الدكرورى33974

32.521.518.52616.51011557.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196مصطفى محمد مصطفى محمد مسعد33975

3019.517.526.51312.5106.557ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196نبيل احمد محمد احمد محمد33976

35.526.5192816.518125.558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196هيثم صفوت طاهر حامد عبد الغفور33977

35.526.51928161912559.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اسماء اسامه جاد عبد العزيز حسانين33978

28.52218.526.511.52010759ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اسماء لمعى السيد عبد اللـه عبد الفتاح33979

26.52216.5241016.5994.58ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اسماء محمد السيد محمد33980

38281927.51820130.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196الشيماء ايمن السعيد مسعد يوسف33981

37.529.51928.52020134.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اميرة السيد مصطفى احمد السيد33982

3728.51928.5192013249.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اميرة محمد جودة عبد العاطى33983

35.528.519261819.51274.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اميرة ناصر مسعد عبد السالم33984

34271928.518.5201274.59ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196اميرة يوسف حامد على المغازى33985

30261927.51216114.549ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ايمان شعبان حسين عبده حسين33986

24.51415.5278.51489.584ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ايمان عالء عبد الهادى احمد السيد33987

2922182311.516.5103.557.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ايمان محروس محمد احمد السيد33988

31.52217.5261717.511449ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196بسمة السيد فراج محمد حسن33989

34201826.51820116.549ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196حبيبة السيد مسعد احمد المرسى33990

34241927.51920123.559ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196خلود رمضان ابو زيد عبد المعطي الطناحي33991

36.526192718.51712749ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196دعاء السعيد المتولى عبد السالم اسحاق33992

3426192917.517125.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196دينا ابو اليسر محمد على محمد شلبى33993

31.51916.526.51415.5107.52.57ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196دينا السباعى محمد عبد السالم على33994

2918.514.527.58.5159846.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196رغدة العربى حسن حسن يوسف33995

36.5261925.5171712448ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ريم محمد عوض ابو زيد عوضين33996

32.526.51927.514.51712068.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سارة محمد السيد عبد الرازق يوسف33997

35.52919.5302016.513469ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سحر عبد العزيز امين محمد النجار33998

26211824.51217.5101.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سلمى ثروت مسعد قاسم السيد33999

24.521.516.5231114.596.558ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سماح على سالمة عبد اللـه عطيه34000

38.525.52029.518.517.51328.59ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سهيله ايمن محمد عوض34001

36.526.518.5291617126.579ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سهيله محمد رمضان عبد المجيد رمضان34002

36261926.51617.5123.589ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196سوسن ابراهيم احمد ابراهيم احمد34003

29.52616.524.514.51711179ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196شاهندا اسامة رمضان عبد المجيد رمضان34004

34.5261824.5171812059ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196شهد عبد الهادى ابراهيم احمد جاد اللـه34005
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36.5242025.5181712488.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196شيماء رضا عبد اللـه ابراهيم غازى34006

28.521.51923.516.51710989ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196فاطمة فتحى محمد معوض محمد34007

34.527.51825.51820123.55.59ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196مريم السيد  زيدان محمد عوضين34008

362518.52615.5181215.59ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196مريم راجح محمد حسن السيد34009

362618.526.516.518123.589ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196منه حمدى محمد محمود البدرى34010

242215251116977.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196منه محمد زكريا عبد اللطيف34011

36.52414.524.512.5181125.58ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196منى امجد على احمد غزى34012

362919.527.518.519.5130.55.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196منى محمد نصحى شريف المرسى34013

2119.516.52111.514.589.55.58ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196ناديه احمد محمد عبد اللـه محمود34014

262515.525914100.57.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196نانسى احمد محمد السعيد عبد العال34015

382617.52615.5191238.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196نجالء مجدى نبهان محمد عطيه34016

3423.518.5281819.51227.57ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196نور محمود محمد احمد السيد خيوه34017

3524162112.519.5108.587ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196نورا انور عثمان عبد النبى المنياوى34018

33.524.51720.516.51911287ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196نورهان محمد علي عبده السيد34019

29.523.51720.517.519.510887ادارة بلقاس  006الشهيد عبد اللطيف ع م  0196هاجر احمد عبد العظيم عبده السيد34020

2722.518.52218.519108.57.59ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197ابراهبم حمدى ابراهيم محمد الشنوانى34021

261715191016.58738ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197ابراهيم ياسر ابراهيم خليل فضل اللـه34022

36.52519251818.5123.53.58.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197احمد سالمه محمود عبد الرحمن34023

32.52618.52618.519.5121.55.59ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197احمد طاهر الديسطى الطنطاوى الديسطى34024

3319.51719.515.513.5104.548.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197السيد ابراهيم محمد السيد الدودى34025

9.5235.513.55.510573.58ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197السيد محمد رمضان ابو الفتوح34026

31.52514.52014.515105.53.57ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197امين منصور امين محمد الكردى34027

20.5199171110.576.55.55ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197ايهاب محمد عطية ثابت جالل34028

23131015.57.58.5696.52.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197زاهر عالء عارف مخيمر34029

25181219.51512.589.53.56.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197شريف نصر نصر المرسى نصر34030

30.527192319.517.511968ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197عبد اللـه مسعود وحيد فوزى عبد القادر34031

20.5108.517.511.516.56858ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197محمد السعيد محمد عبد الحليم السيد خضر34032

32261826171911968.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197اسماء محمد السيد محمد الغريب34033

2623162615.513.5106.558ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197امل سمير على السيد عبد الصمد34034

372819.52819.515.51327.58ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197ايه عنتر عارف مخيمر البستاوى34035

29.52716.528.51616117.588.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197حنان حاتم صبرى احمد جاد ابراهيم34036

3326172617.516119.57.58.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197دينا ايمن جمال ثابت جالل34037

34.524.518.526.517.516121.558.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197رانده ربيع احمد عبد القادر34038

27.519.5131810.514.588.556ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197رحاب ربيع عوض المرسى مصطفى34039

37.525.516.524.5161712058.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197زينب محى عبد الرحمن عبد الرحمن مصطفى34040

31.524.517.5271715.5117.558.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197زينب ممدوح عبد الباقى احمد جاد34041

34.5261727.518.515.5123.55.58.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197عبير عبد الهادى محمد سالم محمد سالم34042

33.52615.526.51916120.589ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197فاطمه سمير محمد السيد حامد عبد الرحمن34043

3224172716161167.58.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197لبنى محمود زغلول محمود المرسى مصطفى34044

292415.525.515.514.5109.588ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197ليلى عبد القادر عبد الفتاح امبابى مراد34045

35.526.518.527.51915.51278.58.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197نورهان على السيد على على سالم34046

34.525.518.526.515.515.5120.588.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197هاجر احمد محمد عوض المرسى34047

28.5249.52210.51394.558.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197هدير الشحات محمود عبد الجواد السيد34048

33.527182617.514.512258.5ادارة بلقاس  006عبد الحافظ الكردى/د  0197وسام صالح ابو مسلم ابو صالح حسانين34049

3.5195.523.5533.555ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ابراهيم محمد ابراهيم السعيد منصور34050

ا34051 11.5138173.575355.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198احمد محمد بكر توفيق ابوري

392918.5301418.5130.567.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198احمد محمد حلمى على بدوى34052

35.526.517.52814.516.512246ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198احمد محمود السيد حموده المغازى حمودة34053
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332916.5298.51511656ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198احمد هشام عبد الجليل احمد على34054

د المتولى محمود الجزار34055 23.52215237.5159156.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اسالم رائ

9.517811.5310493.54.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اسالم عطية عبد الوهاب خليفة محمد34056

3829182915.517.5129.568ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اسماعيل راضى يوسف عبده حميد34057

37281627.51317.5121.577.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اشرف رمضان عبد الهادى السيد عبد الستار34058

37.524.517.522.59.515.5111.536ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اشرف سامح عبد الرحيم حسن34059

382317.523.5111411346ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198السيد على عبد الحكيم على العويضي34060

392818.528.5151812966ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198امير نبيل احمد ابراهيم غازى34061

38281827.510.51712256ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198رضا محمد رضا عبد التواب محمد34062

34.52719.52712.516120.56.57.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198رياض رضا غازى السيد احمد34063

282515265159966ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198زياد ابراهيم لطفى عبد المعطى احمد34064

34.527.51926.58.51211665.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198سعد ايمن سعد السيد السيد34065

392819.529.517.514.5133.578.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عبد الرحمن صبرى السيد الدرينى34066

35271928.51217121.577ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عبد اللـه عاطف عبد هللا عبد الحميد على34067

35261827.510.51511766ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عبد العزيز السيد عبد العزيز عوض فرج34068

5.51514.5115.5051.52.53ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عمر خالد اسماعيل خالد34069

372918.52711.516.512365.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عمر نادر عوض فضل34070

39281929.51616.5131.536ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عمرو عبد اللـه عبد السميع محمود المرسى34071

20.5139.5214.51568.534.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عيد عبد الفتاح حامد محمد الديسطى34072

36.527.519.52914.519.512749.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فارس عادل محمد محمود سالم34073

16.52315.522.56.568454ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فتحى غازى فتحى عبد العزيز حسن34074

182213176.54.576.535.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فيصل فوزى مصباح خليفة احمد34075

25.522.51527918.59948ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198كريم احمد محمد السيد احمد34076

30211626.512.51710666.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198كريم عبد الحميد عبد الفتاح البسطويسى34077

39251925.51518.5123.548ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد ابراهيم حشيش ابراهيم درويش34078

36.52518281619123.557ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد احمد محمد السيد الحسينى34079

382818.52817.51913058ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد السيد فتحى فوده الشحات34080

352416.524914108.547.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد العواضى عبد الحكيم على العواضي34081

332918.52813.517.512247.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد جمعة محمد محمد الديسطى34082

1721.514.518816793.57.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد سالم غازى عبد العزيز حسن34083

3727.518.52712.519.5122.557ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد سامى الشحات عمر البيلى34084

36271826.51219119.548ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد عبد اللـه رمضان السيد فراج34085

3826.517.527.51619125.548ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد عبد اللـه محمد عبد هللا عبد هللا34086

35.522.517.528817111.557ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد على عبد العزيز عوض فرج34087

26221424.58.5199544.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد وائل محمد على نصر34088

342317.525.591710947ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمد ياسر طه ابوبكر صالح34089

30.523.517258.517.5104.545ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمود حامد عبد الحميد محمد الروبى34090

ام احمد34091 34.52415.524.59.51810867.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمود شعبان شعبان االم

37.52918.53015.519.5130.548ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمود عاطف عبد العزيز على ابو المجد34092

38292030181913548ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198محمود فتحى بدير يوسف حسن34093

322614.5266.51410548.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198نادر سمير صبرى ابراهيم عثمان34094

011.505.520193.54ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ناصر سعد احمد على رمضان34095

000000000ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198نبيل محمد عبد الوهاب خليفة محمد34096

212213.5228.5188739ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198يوسف جمال فاروق على العواضي34097

36271822.59.51911349.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198يوسف محمد عباس عبد المحسن فوده34098

39.52818.528.52019134.589ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اسراء اشرف ابراهيم اسماعيل الديسطى34099

372919291719.513158.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اسماء جهاد احمد حسن على34100

2819.516.5281518.510778ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198امانى نظمى البيلى محمد البيلى34101
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37292028.51918.5133.56.59.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198امنية السيد عطية محمد عمر34102

3929193018.520135.589ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198اميرة سامح احمد حسانين احمد34103

28.5231725.513181076.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ايمان انور حسن حسن حسانين34104

2620.518241218100.56.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ايه ربيع المتولى المتولى حسان34105

36.52719.52517.519125.56.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198بثينه عطيه محمد بركات صقر34106

373018.528.5161913059.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198بسمة عبد الهادى محمد خليفة احمد34107

3429.519.528.51517.5126.568.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198بسمة محمد حامد محمد الديسطى34108

37301928.51919133.56.58.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198خلود خالد على عبد اللـه وهبه34109

37.530192919.5201357.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198دنيا السيد محمد عبد القادر شريف34110

38.529.519.5282020135.57.58.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198دنيا ربيع محمد عبد العزيز بريقع34111

3829192917.520132.589.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198دنيا سمير عطية توفيق عوض34112

37.528.519.524.517.520127.55.58.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198رحاب محمد عبد اللـه عبد الفتاح34113

30.52917.522142011349.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198رحمة بكير الشربينى السيد غازى34114

37.5291923.516.520125.569.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198رحمه لملوم راغب ابراهيم ابراهيم34115

3628172911.515.5121.568ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198زينب سليمان حامد محمد على34116

22.58.51519.5815.573.559ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198زينب محمود محمد على عبده34117

3529182413.518119.568.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ساره بشرى حلمى يحى الدسوقى34118

38.52919301920135.578.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ساره وصال ماهر السيد الشرقاوى34119

392918.52917.519.51334.58.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198سماء حميدو محمد الشرقاوى جمعة34120

28.52517247.514.510277.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198سمر احمدى شفيق اسماعيل محمد34121

32.528172816.51912277.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198سوسو موسى توفيق عوض34122

382818.528.51618.512978.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198شروق محمد شوقى عبد المولى34123

33.5291728.512.518120.56.57.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198شريهان حبيب محمد الشرقاوى جمعة34124

34.529.518.5301719129.579ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198شمس السعيد عبد السميع محمود المرسى34125

29171727141710438ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198شهد الشربينى الشربينى عبد الشافى يوسف34126

29151727.511.517.510049.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198شهد عبد العظيم عبد الفتاح طه عبد الرحمن34127

32291828.51920126.56.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198شهد وضاح محمد عبد الخبير الغباري34128

3829.518.530202013669ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198شيرين محمد عمر محمد عثمان34129

362918.53016.52013059.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عبير السيد عطيه احمد الشحات34130

30.52717.52810.516113.548ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عبير عادل السيد عبد العزيز34131

36.52818.53017.519.5130.57.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198عفاف محمد على عبد الشافى يوسف34132

38.529.51929.519.5201367.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198غادة على عبد الواحد ابراهيم على34133

302214.525.57.514.599.566.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198غالية رمضان السيد فراج34134

34.52918301819129.579.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فاطمة عادل محمود محمد على34135

35271729.514.518.512379ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فاطمة عباس عبد المنعم عباس محمد34136

392919.53018.5201365.59.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فاطمه السيد الحماقى زكى الحماقى34137

33.520.513.52612.51810678.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فاطمه جمال احمد على رمضان34138

372817.53017.516.513079ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198فاطمه سامح شحاته شفيق منصور34139

37.52918301819132.579.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ليلى محمود عباس رمضان متولى34140

3128.516.526151511778.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198مريم محمد يوسف محمد34141

37.53018.52918.516133.57.59.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198مريم محمود عبد البارى عوض34142

3726.519.53017.518130.579.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198منة خيرى عطية محمد محمد34143

3629.518.52916.518129.569ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198منة محمد رضوان حمد السيد34144

34.528.517.526.514.516121.56.59ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198منى ماهر الصفصافى احمد الشين34145

3327.5193015.51812569.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198مى حسن عقل الجنيدى منصور34146

3521.517.52811.517113.569.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ميرنا وليد عبد الفتاح طه عبد الرحمن34147

37.529.51829.517.51813279.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198نادية يسرى وضاح عبد الخبير الغباري34148

3729.518301719131.589.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ندى عبد العزيز احمد محمد محمد34149
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37291829.518.5191327.59.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198نرمين ابراهيم محمد عبد الغفار34150

27.518.51325.591693.545.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198نورهان صبرى ابراهيم ابراهيم34151

3828.517.528.516.519.512968ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198نورهان عبد الهادى محمد عبد القادر محمد34152

36.52817.52912.516.5123.559.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198هاجر عماد السيد المتولى ريه34153

37.53020301819.5135.569.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198هدير حامد السيد محمد السيد34154

37.528.51729.514.519.512768ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198هنا السيد ابراهيم ابو النصر السيد34155

3828.52029.51719.513369.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198يارا اكرم صالح المتبولى عامر34156

3930203018201376.59.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ياسمين برهام فتحى يوسف34157

3829.51827.516.519129.559ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ياسمين عبد الجواد محمد السيد احمد34158

3428.51827.5161712458.5ادارة بلقاس  006كفر الغنامه ع م  0198ياسمين على عبده المتولى على34159

36281727.51519123.56.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ابراهيم السيد عطيه محمد ابو العنين34160

ه يونس محمد34161 21.5209.519.510.5138155.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ابراهيم حسين عبد االل

2912.514178.516.5812.55ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ابراهيم حمدى محمد حسن الحنفى34162

37.527.517271919.51285.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ابراهيم محمد الديسطى ابراهيم الديسطى34163

3630182717.520128.56.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ابراهيم ناجى شعبان عوض عوض34164

3325.51727.514.520117.569ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد اسامة الشربينى ابو زيد34165

6.517912.5612515.55ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد االمير عبد الخالق محمدعيد34166

372416.525.51819.51216.55.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد السيد فتحي محمد عبد العزيز34167

19221517.516.517.5902.54ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد الشربينى اسماعيل اسماعيل احمد34168

22.521.516.5137.517813.57ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد حبيب لطفى محمد السيد34169

342416.5251920118.56.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد حسان وهدان مامون امين34170

362517.52415.5191185.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد حمدى عبد العزيز محمد شامه34171

3928.517.527.518.519.51316.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد رامى ابوشعيشع ابراهيم مراد34172

35.527.51427.51718121.57.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد ربيع السيد غازى يوسف34173

15.515.51221.5815.572.54.56.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد رضا احمد محمد احمد34174

31.52917.528.518.52012578.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد رضا المغاوري محمد السيد34175

37.526.51928.519.519.513179.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد سامح السيد محمد عبد اللطيف34176

1411.513.521.513.517744.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد عماد محمد رزق دياب34177

2416.516.522.51219.591.57.56.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد محمد السيد احمد34178

38.5281828.517.520130.57.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد محمد الهاللى شعبان مخيمر34179

15.51115.512.56.520614.55ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد وجدى صالح حسن صالح34180

121110.513.5715.5545.54.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199احمد وفيق محمد حسن34181

34.526162816.519.51214.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسامة نجاح على ابو السعد يوسف34182

3929.51727.519.519.5132.56.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسالم نيازى شعبان عوض عوض34183

25251423.51517102.56.56ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199السعيد ياسر عوض ابراهيم عبد الرحمن34184

382717.5271819.5127.576.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199السيد خليفه السيد خليفه34185

36281626.51717.5123.577.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199السيد شريف السيد البدوى ابراهيم34186

342617.52316.518.51174.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199امير احمد شوقى حلمى34187

38.5291728.519201326.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199باسل على عبد الحميد على محمد34188

2024121714.51787.53.56ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199جمال تامر جمال عبد الفتاح على هاللى34189

26.52013.51711.51588.555.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199جمال عماد اسماعيل ابراهيم34190

22.524.54.518131282.51.56ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199جهاد حسين عيد محمد34191

3928.517.529.51920133.568ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199حازم يوسف علي يوسف الجندى34192

28.51916181419.595.55.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199حامد سمير حامد عبد المنعم العيسوى34193

9.511118.51014.5502.54ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199حسام شامخ خليفه اسماعيل خليفه34194

3629182717.519.5127.56.58.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199حمدى محمد حمدى السواح34195

38.52716.527.51817127.55.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199حمدي محمد ربيع محمد اسماعيل34196

32259.518.51817.51035.57ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199خالد شعبان احمد امين على34197
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36.52717.5271919.512766.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ربيع محمد ربيع صالح34198

37.529.517.5272019.5131.56.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199زياد اشرف زينهم عبد الحميد محمد34199

38.52816.525.519.5201286.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199زياد محمود محمد عبد المنعم العيسوى34200

33.524.5162311.514108.567ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سامح اسماعيل خليفة اسماعيل خليفة34201

37281727.517.518.51277.57ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سمير السيد احمد محمد حسانين34202

17.516.51018516675.55ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199شعبان احمد عبد المقصود حسن النجار34203

37.52920292018.5135.55.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199صالح خالد صالح ابراهيم القناوى34204

33.5291929.5191813089.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199طارق محمد امين خميس ابو شعيشع34205

272515.528.51116.51075.58.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عاطف عثمان جاد جاد جاد34206

3524.517261216.5114.556.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عاطف محمد عاطف احمد متولى34207

322012.5241212.5100.542.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عبد الحميد احمد محمد عبد القادر34208

39281830181713348ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عبد الرحمن محمد السيد محمد محمد سالم34209

38.52918.529.52016135.548ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عبد الرحمن محمد عطية البدراوى حجازى34210

37.52817.5301716.51306.58.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عبد الرحمن ابراهيم محمد حسن على34211

36.526.516.5251416.5118.55.56ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عصام حسن محمد حلمى على السيد34212

000000000ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عالء مصباح السيد احمد حموده34213

382617.52915.513.512637ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199على السيد على السيدالجندى34214

36.52117.52915.513.5119.567ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199على ماهر على بدير34215

231516234.55.581.556ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199على محمد ابراهيم جمعة ابراهيم34216

39.52919.53018.518.5136.57.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عمار ياسر على ابو السعد ابراهيم34217

37.5281929.515.516129.566ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عمر فتح اللـه ذيدان فتح هللا ذيدان34218

271415.522.51013894.55ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عمر فوزى هالل محمد معاطى34219

39291928.52019.5135.546.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عمر محمد البسيونى رزق على34220

3827.51928.51517.512845.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عمرو خالد عوض مسعد يوسف34221

352816.529.5141912367ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عمرو مصطفي مصطفي محمد السيد34222

12121011.53.594942.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199عوض ياسر عوض سالمة ابراهيم34223

36.5281929.5171813046ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فارس حسن محمد ابراهيم عبد اللـه34224

222610.528.5515.59223ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فاضل السيد محسوب عبد الغفار الحماقى34225

372316.52614.518.511774.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فتوح السيد ابو الفتوح عبد السالم درويش34226

36.52115.5279.517.5109.554.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فخرى السيد فخرى السيد محمد34227

3527.518281719.5125.545.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فريد محمد فريد عباس جاد34228

37.52917.528.518.51813165.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199قاسم محمد ابراهيم محمد قاسم34229

36.529192819.519.513266ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199كريم حمزه وجدى حمزه سيد احمد34230

33.52817.5291819.512665ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199كريم على محمد احمد مخلوف34231

33.52917281814.5125.565.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199كريم فرغلى سرحان حامد34232

24.512.51118812.57453.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199كريم محمد السنهورى سعد عبد السالم34233

3627.516271517.5121.565.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199كريم محمد رمضان عبد الالة34234

362817.5261518.5122.537ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم الديسطى34235

382917.526.5171912844.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد ابراهيم حسنى ابراهيم منصور34236

352819.524.5131612065.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد ابراهيم سامى السيد عبد القادر34237

36.528172416.517.51224.57ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد ابراهيم عبد المؤمن عبد العزيز السيد34238

35.51915.5231318.510664.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد احمد رزق احمد محمد34239

36.52414218.51810465.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد احمد صالح على الجندى34240

413.58134.594364ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد احمد عبد المقصود حسن النجار34241

373020281918.513477ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد احمد عطية المغربى34242

37.5281927.517.518129.578.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد احمد محمد عبد اللـه الخطيب34243

3325182210.518108.546.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد اسامة عوض ابراهيم عبد الرحمن34244

29.52213.5208.51693.556.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد اسامة محمد خالد محمد جاد حماده34245
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37.5281825.51619.51255.56ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد البيلى عبد الوهاب شامه34246

3621.516201415.5107.546.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد السيد عبد الخالق ابراهيم شعبان34247

34.5261622.513181126.56ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد السيد عبد العزيز يوسف يوسف34248

3427.517.524.519.5191236.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد السيد عطيه محمد حجازى34249

24.518152071284.54.54ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد بركات محمود حافظ34250

18241417.5111084.554ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد جمال عبده ابراهيم احمد34251

37.52818.5282020132810ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد حسام الدين على المهدى حجازى34252

3728.518251720125.586ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد حسن فتوح ابو السعد يوسف34253

20.5171413.56.516.571.544ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد حسن محمد عبدربه الشربينى34254

21.571719.511.51476.56.51.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد حمدى السعيد ابراهيم34255

20.519.511.51489.573.56.54ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد حمدى السيد محمد محمد34256

22.51818171317.588.575ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد خالد عبد المولى توفيق الباز34257

14.51716.511.5614.565.552.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد سعد السعيد حسانين على34258

24.52516.518917937.52.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد سمير محمد حسن محمد34259

14.58983.54.5435.51ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد شاكر احمد الحفنى مصطفى34260

34.52918241418.5119.58.57ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد صدقى زكريا محمد على34261

28.525.518.521.514.514.5108.55.54ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد طلعت حمدي محمود غنيم34262

22.52417.5251519.510486ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد عبد الباسط محمد على حسن34263

3426.518251919.5122.58.58.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد عبد الرحيم متولى حسن حسن النحله34264

16.511.5149.58.5136071.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد عبد اللـه السيد محمد ابو الحمايل34265

3526.516.52417.520119.595.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد عبد الناصر عبد الرؤف عبد السالم عمر34266

1825.516.5161416.5908.52.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد عمران محمد السيد حسن34267

12.524.516.517121782.561.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد فوزى نصحى ابراهيم محمد34268

3228.51720.516.517114.57.55ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد ماهر عطيه محمد السيد34269

26.5161320.511.51687.55.54ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد مجدى السيد عبد الغفار احمد34270

35251828.51819.5124.58.57ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد هاني احمد رمزي غنيم34271

36.526.518.528.517.518.5127.58.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد وليد عكاشة السقا على34272

382920302019.51375.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد وليد محمد مسعد عجيز34273

362719.526.513191228.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمد ياسر مبروك شعبان محمد34274

36.5281926.5181912888.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمود جالل السيد طه محمد عبد الهادى34275

332618.5231319113.58.56.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199محمود عبد العزيز ابراهيم ابراهيم عوض34276

38.52718.528.52020132.58.57.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مروان خالد ابو الحسن الباز زيد34277

302610211017.59765ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مصطفى حسام عبد الهادى محمد احمد34278

3124.515.525.51715113.58.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مصطفى فهمي صالح حسن صالح34279

36.5291927.514201264.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مصطفى محمد فاروق على العواض34280

31.52916.52712.518.5116.54.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نادر محمد محمد عبد المحسن على34281

3825.517.527.51517.5123.578ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199وائل حمدى ابراهيم محمود محمد34282

3323.516241115.5107.57.56ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199وجدى رجب فتحى محمد عبد اللطيف34283

302214269.516.5101.57.56.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199وحيد السيد دروش محمودمحمد34284

31.5171826.512.518.5105.567.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199يحى وليد يحى عبد الفتاح على هاللى34285

2924.5172213.51710676.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199يوسف شعبان محمد محمود زهران34286

2825.514.525.51012103.555ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199يوسف صالح عبد السالم حسين احمد34287

34.52617.524.51317.5115.55.53ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199يوسف محمود رزق احمد عيد34288

38301827.51719.5130.559.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسراء احمد محمد حسن34289

3829.52029.5181913569.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسراء طارق سليمان محمد سليمان34290

38.529.519.5302020137.58.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء احمد الرفاعي عبد الجليل السيد34291

38.52919302020136.58.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء احمد خميس محمد خليفه34292

3227.517.523.511.515.511289ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء جميل سالمه صابر محمد34293
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38.52919302019.5136.599.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء رمضان السيد على السيد34294

34271828.518.5201265.58.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء سمير عبد العظيم بدير محمد34295

37.528.51829.518.5191327.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء عبده محمد ابوصالح ابراهيم34296

33.52916281920125.569ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء على محمد على احمد34297

37.5291726.5151512588ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اسماء هانى ابراهيم جمعة ابراهيم34298

3929.520301920137.58.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199افنان محمد رزق عبد السالم يوسف34299

38.529.51928.519.5201358.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199االء اسامه طلعت عبد الحى السيد34300

3729203020201368.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199االء بشرى مصطفى عبده عوض34301

3729.520302020136.58.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199االء محمد لبيب يوسف يوسف صديق34302

3625.518.52820191287.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199امال سعد احمد ابراهيم محمد34303

372617.5281420122.58.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199امال هشام السميرى يوسف34304

3026182716.517117.57.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199امانى احمد صالح حسن صالح34305

3829.520302020137.58.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199امانى شكرى عبد الكريم الغريب حسانين34306

37.52820302020135.58.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199امل الدسوقى محمد حسن النجار34307

38282029.52019135.58.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199امنيه عصام محمدالسيد على34308

31.527192618.51912277.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اميرة ايمن عبد الباعث عيد العجمى34309

352819.527.5202013059ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اميرة سامح رمضان ابراهيم محمد34310

26.52118.52318.516.5107.54.58.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199انتصار محمد السيد طه محمد عبد الهادى34311

40292029.52018138.558ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اية اسماعيل عبد العزيز عبد المقصود34312

37.5281929.519.520133.559ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اية السعيد محمد القصبى عمر34313

35.52714281617120.578.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199اية السعيدابو مسلم محمود السيد34314

38.52920302020137.5610ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ايمان سمير عزت امين حبيب34315

382919.5302020136.58.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ايمان شفيق محمود شفيق صالح34316

36.52715.53019.519.5128.58.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ايمان صديق عطية محمود محمد34317

382819.5292020134.57.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ايمان عزمى مصطفى محمد عوض34318

38.529.518.529.5202013689.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ايمان وحيد محمود حسن شاهين34319

382919301920135610ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ايه سمير صبرى محمد العراقى34320

32.52619.528.52018126.569ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199براء السعيد الغريب السعيد محمد34321

372918.529.519.520133.58.58.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199بسمله شريف المتولى عبد العظيم السعيد34322

382918.527.518.519131.578.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199تغريد احمد عبد العزيز يوسف يوسف34323

362818.528.517191286.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ثريا حسين محمد مختار يوسف34324

3123.515.520.516.51510748ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199دنيا عبد الوهاب يوسف السيد34325

32.52618.52719.519.5123.54.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199دنيا محمد محمد عبد القادر السيد34326

37.52919301919.5134.58.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199دولت محمد عبد اللطيف السيد ابراهيم34327

22.522.518.5271920109.548ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199رحمة غازى عوض غازى عبد الرحيم34328

34.52718.528191812748ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199رشا ايمن الشحات محمد محمد34329

38281829.519.52013349ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199رنا رزق رجب محمد رضوان34330

3829182919.520133.54.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199رنين صالح احمد عباس محمد34331

3828.519302020135.56.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199رواء محمود احمد صبره عبد الجواد عطوه34332

34.52818301919129.5410ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199روضة السنوسى عبد الحميد محمد الديب34333

يدا المتولى محمد يوسف يوسف34334 35.52917.52819.518.5129.57.57ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199روف

34.52917.53018201296.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ريحانه ممدوح صبرى عبد الحميد34335

33.529172918.5181276.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ريم حاتم مصطفى ماهر البنا34336

372818.5301920132.558ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ريناد سامح القطب رشاد محمود يونس34337

37.52917301818.5131.559.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ريناد على الحسينى عبد العزيز الحسينى34338

34.52717301820126.559.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ريهام خالد ابوريا محمد الجندى34339

36.5271729.519.520129.568.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199زينب صدقى زكريا محمد على34340

26.518.51425819.59242.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199زينب عوض محمد محمد بدير34341
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19201218.51210.581.533.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199زينب محمد حلمي عباس حميد34342

252613.523.51616.51043.58ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سارة السيد عبد المجيد احمد عامر34343

372817.52818.5181294.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سارة محمد عبد الرحمن محمد نافع34344

36.52717.53018.519129.56.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سارة محمد محمود عبد المنعم احمد34345

3729192919191336.59ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ساره احمد عبد الشافى محمد محمد شرف الدين34346

34281729191912759ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سامية محمد مدحي شعبان ابراهيم34347

36.52916.528.518.52012949ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سلوى عطية محمد السيد ابراهيم34348

36.52817.528.51920129.56.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سلوى محمد احمد عبد المنعم احمد34349

36.5261727.5192012659.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سلوى محمد عوض الشربينى المواوى34350

352618.5291920127.5510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سمر اشرف فريد احمد عبد القادر34351

36.52817.52917.520128.569ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199سهيلة محمد حلمى محمد السيد حبيب34352

37.52215.529.51017114.564.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199شاهنده بدير عطية بدير محمد34353

37.5291927.518.520131.5810ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199شروق ربيع السيد غازى يوسف34354

382919.529.519.520135.5810ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199شمس ايمن الحمادي ابراهيم القناوى34355

18.51913.5167.51474.566ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199شهد شاهين البيومى محمد حسن34356

353017.528.516.517.5127.568.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199شهد محمد محمد المغربى على34357

332416.5281419115.568.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199شيماء ياسر الشحات حفني مصطفى34358

29.527.516.522918104.565ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199غادة فايز رسالن البغدادى34359

37291929.51719.5131.569.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فاطمة اشرف زينهم عبد الحميد محمد34360

22261829162011176ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فاطمة محمد السيد محمد محمد دعبس34361

39.52919.529.52020137.5810ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فاطمه سامح السيد السيد البسيونى34362

39302029.52020138.5810ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199فداء احمد عارف احمد محمد34363

24.517822.55.51777.563ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199كريمة السعيد محمد عبد العزيز الشابورى34364

000000000ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ليلى محمد الطنطاوى محمد موسى34365

31.52314248.51710164.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مروة مختار صالح ابراهيم الدسوقى34366

36271828.51819.5127.568.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مريم الشربينى محمد محمد قاسم34367

38.52919.52919191357.59.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مريم سامى هالل جاد34368

392819.529.52020136810ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ملك حامد طاهر البيه34369

39.5301829.5192013687.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ملك خضر السيد على منصور34370

35.52817261118117.576ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منال المغازى فتحى المغازى عرفة34371

37.52618301720128.577.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منال محمد دعبس ابراهيم محمد34372

36.52819292019132.588.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منة اللـه طارق فخرى ابراهيم34373

36281928.519.520131710ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منة اللـه عماد محمد المرسى ابراهيم34374

36.528192917.5191303.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منه اللـه السيد صبرى محمد محمد34375

35.52918292020131.5710ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منه اللـه حسن الحمادى ابوصالح34376

36.52819.529.519.519.5133710ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منى السيد طه حسن يحيى34377

362819.529.52019.513359ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منى السيد عبد القادر فهمى عبده34378

3730203019.519.5136.58.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199منى محمد السيد عبد الجواد بيومى34379

251811.51831575.564ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مي اسامة ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم34380

3829203018181357.510ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199مي جميل محمد السعيد موسى محمد34381

25.5261726.515.516.5110.576ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ميادة ياسر محمد عوض عبد اللـه34382

21261524.51419100.557ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ناهد شريف زيدان بدير34383

25171414.55.514.57671ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نجاة محمد محمد ابو الوفا34384

37.5301929.52019.513678.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نداء على شامخ اسماعيل خليفه34385

37.53019.529202013678.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندى اشرف ابراهيم على رضوان34386

3227.517.527.516.516.512137ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندى اشرف محمد على احمد34387

232214.524817.591.576ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندى رضا محمد المهدى المتولى34388

31.5291929.518.520127.547.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندى رفعت محمد سلوع بهى الدين34389
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373019.5302019136.577ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندى سامى حامد رزق ابراهيم34390

36291930181813257ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندى عبد المقصود مصطفى عبد المقصود على34391

36.530203019.52013649ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندى محمود عبد الرازق حسن عطيه34392

36.53019.5302018.513649ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ندين امين وجدى امين  هاللى34393

342815.52916.519.512379.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نوال محمد محمود عبد الوهاب يونس34394

34.52919.529.51919131.569ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نور سعد عبد المعطي الديسطي34395

30.52415.526142011057ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نورا هانى عوضين عبده ابراهيم34396

3829173016.519130.589ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نوران وائل ابو السعود المتولى متولى34397

363018.529.518.519132.579ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نورهان ابراهيم العجمى ابراهيم34398

25.524.512.526.510199977.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نورهان ابراهيم محمد على الباز34399

332317.5291319115.568.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نورهان رضا شعبان محمد عبد اللطيف34400

302511.523.51119.510168.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نورهان سعد رجب توفيق عبد الرحيم34401

37282030202013579ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199نورهان هانى المتولى السيد المتولى34402

382720271819.513069ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199هاجر السيد رمضان السيد محمد34403

39.529.5192817.519.5133.568ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199هاجر حمام مرسى كامل عبد اللطيف34404

3423.514.526.512.517.511157ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199هاله فتحى وجدى فتحى محمد34405

39.529.52029.51920137.558.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199هبة صبري محمد السيد محمد34406

302117.525.514.515.5108.577.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199هدى محمود عبد الهادى على عبد الهادى34407

3526.515.527.51819122.566ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199والء فتحى عبد الغنى عبد الغنى الجندى34408

3726.513.526.51118.5114.558.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199يارا احمد السيد على حسن34409

2024131511.510.583.552.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199ياسمين رمضان صالح على الجندى34410

39301830191913658.5ادارة بلقاس  006منشأة بسنديله ع م  0199يسريه نادر احمد سالمه ابراهيم34411

24141018.5131079.563.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201احمد حسن الحمادى ابراهيم محمد34412

33.524.5172616.518.5117.579ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201احمد سمير حسن بهى الدين البغدادى34413

33.5291824.517.518.5122.558.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201احمد شعبان شعبان عوض ابو شعيشع34414

27.5251225.51517.510556ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201احمد عاطف السيد المرسى محمد34415

1615.51218.58.51470.554.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201احمد عزمى السعيد عوض عوض34416

242112.522.57.51287.555.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201احمد مصطفى سعيد ابو شعيشع عبد النبى34417

21221227.5101192.554ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201اسالم اسماعيل اسماعيل خليل اسماعيل34418

2821.51324101096.555ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201رضا مديح صالح محمد على34419

14114.5247.536152.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201عاطف سامى الشحات حسين احمد34420

34.5241727.51318.511657.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201عبد الرحمن جادو السيد مصطفى34421

2313.512.5219157954.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201محمد حسن هجرسى حسن حسن34422

28241322.5111798.555ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201محمد سعد محمود عبد الاله34423

332315.5271217.5110.555.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201محمد عبد الحميد سالم على34424

ى حسين يوسف34425 13.5117.521.57860.554ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201محمد عبد الفتاح الوردان

271916.521.510.51094.554.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201محمود مسعود خضر السعيد محمد34426

1718.51523.510.51784.555ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201مصطفى محمد فتحى عمر محمد34427

21.515.57.5218.5137453.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201ود عدالن فتحى عبده ابراهيم34428

36.5301728.518.520130.557ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201امل محمد فؤاد حامد عوض34429

24.526.51724.513.52010656.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201اميرة محمود معوض محمد محمد دعبس34430

37.52917.530192013356ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201اية عماد كمال الدين محمد سليمان34431

3230172817.520124.576.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201ايمان ايمن عوض السعيد منصور34432

342817.526.5152012156.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201ايمان محمد عطية عبد الحميد ابراهيم34433

3528.518.52917.520128.557ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201بسملة ابراهيم شعبان عوض ابو شعيشع34434

3728.51828.518.520130.568ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201حبيبه احمد الشحات حجاج سلطان34435

3829.51727.51519.512768.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201حنين السيد السيد ابو الفتوح34436

37.529172915.52012858.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201دعاء مسعد مسعد محمد عبد الاله34437
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39.5301828.5182013458.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201رحمة ابراهيم ابراهيم ابراهيم الشوربجى34438

282315.525.55.514.597.556ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201روان رضوان السعيد ابراهيم34439

37.53018301620131.558ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201سحر عمرو رأفت سالم المتولى34440

3730183015.520130.568.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201شروق سمير ابراهيم حشيش جاد34441

3729.5183016.52013168ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201شهد عزت محمد ابو الفتوح السيد خليل34442

37.5291729.5162012958.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201صفا على محمد ابراهيم عبد العزيز34443

3227.51724.5111911267ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201عزة صقر على حسن صقر34444

27221720.58.5159557ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201فاطمة سمير حسن بهى الدين البغدادى34445

3829.517.52817.520130.568.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201ملك السعيد السعيد ابو شعيشع عبد النبى34446

3325.516.527132011557ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201ميادة الطبالوى دعبس ابراهيم محمد34447

39.5301829.5172013468.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201ندى مازن ابو السادات حسن السيد34448

37.52817.528.51818129.568.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201نورا محمد زكريا عبد العزيز عبد النبى34449

36.52615.525.51419117.556.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201نورهان احمد عبده احمد عبده34450

177.53301230.54.51.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201هبه سعد فتحى عوض ابو شعيشع34451

32.5281628.515.520120.57.58.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201هدى حامد محمود عوض سالم34452

33261629.51318117.547.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201هدير سمير حسن بهى الدين البغدادى34453

3122.514.528131710957.5ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201هناء اسامة ابو الفتوح على محمد34454

33.520.51727.511.5191105.57ادارة بلقاس  006الوساطه ع م  0201وفاء نبيل ابراهيم عبد الغنى عبد اللـه34455

34.529192917.518.512997ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ابتسام وليد مصباح محمد عبد الحاكم34456

3628203017.520131.55.56ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اراء عبد الرحيم ابو زيدان السيد34457

362819.5281720128.55.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسراء ايهاب فؤاد عبد الوهاب المرسى34458

372919.529.5192013469.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسراء عبد الحميد عبد الرؤف عبد الحميد34459

3526.51929.515.520125.55.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسراء عصام عبد التواب ابراهيم علي34460

3322.518.529.517.518.51215.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسراء محمد محمد شبل34461

382819.53018.514.51347.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسراء محمود الدسوقي محمود السيد34462

3227203019.519.5128.58.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسماء احمد عطيه ابو سريع34463

37.52919.52817201315.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسماء احمد معوض عبد الحميد34464

21.516.51728.5161799.547ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسماء محمد عبد اللـه على34465

36.52419301720126.557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اسيل محمد السعيد محمد34466

39.528.519.5301920136.58.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202االء احمد عبد القادر مصباح34467

3829193017.520133.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202االء عبد المحسن محمد عبد المحسن34468

3728203018201336.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202االء يونس تاج العلم غازى34469

35.528193018.52013157ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202الشيماء نزيه عطيه محمد نجم34470

36301829.519.518.513388.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اماني صالح عبد القادر احمد القصبى34471

352719.53017.518.512986.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202امل محمد صالح السيد34472

31.5221929.51818.512066.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اميره عبدين سمير السيد34473

34.526.518.52917.52012667.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202اميره عطيه رمضان عطيه الزنفلى34474

3026.518.5231617.51145.56ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202انجى عاطف محمد عبد اللطيف34475

3326.513.525.516.51711578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202انجى عالء الحمادي السيد الحمادى34476

342818.526.5191912677ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202انجى محمد عبد الغفار محمد34477

17.527162614.517.51016.56ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايات مدحت فتحى محمد34478

33.528.52029.519.52013188ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايمان السيد عبد العزيز عبد القادر34479

24231728.51318105.579ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايمان حماده فؤاد محمد34480

31.52919.529.51919128.569.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايمان عبد الغفار محمد عبد الغفار34481

30.529.51929.518.5201275.510ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايمان عالء محمد فؤاد34482

33.52918.528.52018.5129.55.510ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايمان محمد صبرى محمد محمد34483

30.5271829.520191255.510ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايمان مصطفى عبده يوسف34484

31.528.51729182012498ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه احمد ابراهيم سيد احمد34485
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37302028.519.5201359.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه احمد شوقى محمد34486

32261928.52019125.577.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه السيد عبد العال عبد المقصود عيسوى34487

333020302019.513399ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه السيد محمد المعصراوى عبد العال34488

34.52919.5292019.513288.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه حسنى عبد اللطيف الشناوى34489

31.52920302018.5130.54.59.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه سمير حلمى توفيق34490

34.53016.529.518.51812988ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه عادل عمر سليمان السبروت34491

36.53019.53019.519135.589.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه مجاهد عبد الطيف عبد الحاكم34492

35.52819.52819.519130.599.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه محمد شعبان السيد على34493

38.5282029.519.520135.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه محمود زينهم عبد العظيم نبيه34494

713.55261519.566.56.55ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ايه مسعد على ابراهيم34495

38.529193019.52013698.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202بسمله عبد الحميد عبد العاطى عطوه34496

38.53019.529.52020137.598.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202بسمله عبد الغفار عبد الغفار عبد القادر34497

37.52819.53020191358.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202بسمه ايمن يونس البيومى على بالل34498

372719.5302019133.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202بسمه حمزه توفيق عبد المنعم عبد اللـه34499

36.527.517.53017.5191298.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202بسنت جمال محمد عبد الجواد الجوهرى34500

3827203019.519134.589ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202بسنت محمد مصباح السيد على34501

27.520.5112611.511.596.564.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202تيسير عوض عبد الحافظ على34502

3729183018.519132.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202جهاد محمد عبد اللـه البسطويسى34503

37.526.518.53019.52013287.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202جهاد وائل مصطفى سعد ابراهيم34504

34.521173017.51912087ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202حبيبه عالء احمد احمد احمد34505

38.52917301919133.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202حسناء حمدى شاهين حماد34506

34201729.51920119.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202حنان عوض السيد ابراهيم ابو ريه34507

39292030202013888ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202حنين فريد شوقى عبد الغفار34508

372919.53019.52013588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202حياه حمدى سعد منصور احمد34509

38.52919.5302016.513788.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202خلود جاد حامد محمد34510

38.52919.5302018.513789.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202خلود فايز عبد الرحيم الشحات34511

3727.519.530201913489ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202خلود محمد صالح حسب النبى الدسوقى34512

373019.52919.51913587ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202خلود وليد السيد احمد عطوه34513

35.52819301719129.567ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دعاء صالح سعد عثمان34514

37.52819.529.51919.5133.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دعاء عالء محمد يوسف34515

36.529202919.51913487.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دعاء نبيل علي الطنطاوى34516

37.52819.529.52016134.587ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دعاء هاني عبد الباسط عبد الحميد34517

362819.529.5181913186.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دنيا رضا المعصراوى المهدى34518

38291929.518.51913487ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دنيا سعد عبد المحسن العزيرى34519

3127.5182814.51711986.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دنيا شوقى الشحات عبد المحسن34520

33271928.517.517.512586.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دنيا عبد العزيز ابراهيم اسماعيل34521

38291929.518.51913487ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دنيا عماد احمد عبد اللطيف34522

000000000ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دنيا هانى عبد الرافع اسماعيل34523

38.52819.529.519.518.513588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202دينا هشام محمد السيد34524

37.52819.52819.518.5132.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ذكرى اسماعيل مصطفى اسماعيل34525

ا جمال الحمادى محمد  على34526 382919.5292018.5135.587ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ران

يا على نبيل اسماعيل34527 3326.5192713.51611987.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ران

يا عماد عزت طه عمر خطاب34528 34.52819.53019.518131.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ران

36251929.519.52012986.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202رحاب صبرى شكرى احمد سالم عمار34529

39.53018.529201913788.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202رحيل عبد الرازق عبد النبى محمد الشهاوى34530

29.524.515.527.51418.511187.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202رنا ابراهيم احمد عبد الجليل34531

34.527162916.51712388ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202رنا المعصراوى عبد الرءوف عثمان34532

342617.529.51619.512387ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202رنا عماد حمدى محمد ابراهيم34533
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352518.529.518.520126.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202رنيم احمد سالمه عبد اللطيف34534

3326.5182917.51912488ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202روان السيد شوقى عبد اللـه34535

332117.527.516.520115.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202روان عوض السيد ابراهيم ابو ريه34536

ا حماده حامد شعيب34537 382819301919.513488.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202روزان

37.5281929.5201913488.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202روضه محمد السيد محمد البادى34538

38.52719.52919.520133.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202روضه هشام احمد عطيه34539

302919.527.5192012588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ريم ايمن عبد البديع محمد34540

37.5271929.5162012988ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ريم رضا فتحى الدسوقى34541

35.52919.53018.520132.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202زكرى صابر ابو الفتوح يوسف34542

3025.519.529.51820122.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ساره المعداوى المتولى المعداوى34543

1721.517.5301820104910ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ساره على ابوشعيشع ابو شعيشع على34544

2923.517.529.51820117.5610ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ساميه سامى احمد محمد االلفى34545

36.529.52029.518.5201348.510ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ساميه عصام السيد عبد اللـه القن34546

37.529193019.5201358.510ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سحر الشحات ابو المعاطى مكور34547

35271729.517.519.51268.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سعاد عبد اللـه صبحى يوسف34548

3727.517291920129.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سلمى سامح حمدى محمد العراقى34549

32.52315.529202012087.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سلمى محمود حسن المعصراوى34550

36.528182917.51912988ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سما محمد عبد الكريم عبد العاطى34551

37.52817.52817.518128.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سماء سامح حسن عبد المقصود على34552

3522172616.516.5116.556.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سميه اسامه الخضر حسن ابراهيم34553

3523172814.518117.558ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سناء فاخر عبوده الدسوقى محمد34554

362617.529.516.518.5125.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سهام محمد حامد محمد34555

21.518.51528.512.511.59687.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سهير سمير سالم محمد34556

27813.5249.558268ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سهيله احمد ابراهيم خليل ابراهيم34557

3626.516271518.5120.567.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سهيله سامح احمد السيد محمد34558

36.527.5172716.519.5124.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سهيله وحيد عبد الرازق معروف حماد34559

382818.52818.519.513169ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202سونه احمد عطيه محمد احمد34560

000000000ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شاهنده رضا عبد الرافع عبد الجواد34561

38.526.517.528.51919.513068.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شروق احمد البدراوى احمد ابو العز34562

272216.5281419.5107.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شروق السيد على محمد34563

352318.52815.51912087.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شروق محمود سعد الدسوقى34564

2725.515281518.5110.566.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شروق هانى محمود متولى34565

37.5271729.517.519.5128.567.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شروق يوسف المرسى ابو العز34566

1615.51225.599.57865.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شمس محمد ابوزيد عبد الغفار عثمان34567

3327.51728.515.518.5121.557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد اشرف عبد المحسن احمد34568

35.5271729.51919.512869ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد السعيد السعيد على34569

32.52618.528.517.514.512388.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد السيد عطيه فرج34570

3126.517.529.516.515.512186.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد ايمن عبد الحميد عبد اللـه34571

28.5191827.514.516.5107.584.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد حمدى عبد القادر رمضان34572

3428.517.528.518.516.512787ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد رضا احمد عبد المقصود34573

3328182916.517.5124.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد سمير صبرى سعد34574

383019.529.519.519.5136.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد صبرى عبد العزيز فهمى34575

34.526.516.528.51719.512368ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد عادل حامد السيد على يوسف34576

3126.516.527.51515116.557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد عاطف عبد الرؤف عبد الرازق زهران34577

352517301719.512497.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد عبد الرءوف عوض عبد الرءوف34578

2225.515.5301516.510868ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد عوض محمد صديق34579

33.527.516291819.512466.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد مصباح السعيد محمد34580

36.527.518.529.51517.512788ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهد وائل عطيه عبد الرازق34581
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34.527.518.529.5191812987ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شهرزاد جمال عبد القادر المهدى34582

33.5231828.5161911977ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شيماء عبد الجواد صالح عبد اللـه34583

363019.529.517.518.5132.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شيماء مبروك عبد اللـه عبد الجواد34584

161813.52312.510.58353.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202شيماء مسعد السيد عبد القادر34585

3528192919.519.5130.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202عائشة فرج رفعت يوسف34586

22.517.5142915129876.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202عبير المتولى عبد اللـه المتولى34587

3124.51829.51618.511967ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202عبير رزق احمد احمد علي34588

27.5231628.515.517.5110.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202علياء توفيق جمعه عبد اللـه34589

34.5251728.5161712187.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202غاده مصبح عبد الرافع اسماعيل34590

332717.5301818.5125.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202غاليه عبد الغنى السعيد عبد الغنى34591

3528.518301818.5129.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202غاليه محمد عبد الرحيم الشحات عبد الرحيم34592

353018.529.52016.513387.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202غرام محمد جميل عبدربه34593

35.52917.53019.518131.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202غيداء السعيد محمد عبد الحافظ34594

2928183016.515121.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202فاطمه ابراهيم جمعه حسن على34595

2826162415.516109.586.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202فاطمه محمد سعد عبد الغفار المغازى34596

272516.52815.516.511288ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202قمر فكرى الشحات شكرى34597

2523.51523.513.517100.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202كوثر احمد محمد عادل عبد الوهاب سيد احمد34598

30.52918.52719.517.5124.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202لقاء محسن ابو الفضل الطنطاوى34599

37.53019.53017.519.5134.587ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202لميس مجدى اسماعيل اسالم34600

34.528192713.519.512288.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202لميس مصباح محمد يونس34601

33.53018.529.517.519.512988.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ليلى السيد سامى محمد يحى34602

3523.520291919126.578.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ليلى السيد عبد القادر محمد34603

34.52719.5301919.513088ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ليلى عبد اللـه لطفي عبد هللا حسن34604

38.52920302018.8137.586.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202لينه احمد محمد احمد سالمه34605

25.5191927.512.516.5103.577.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ماجده عالء السيد محمد ابراهيم34606

362919.5302019134.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مروه محمد الرفاعي السيد الرفاعى34607

3527.51826.51614.512378ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مروه وليد صبرى عبد اللـه34608

332816.5281719.5122.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم السيد شوقى محمد على34609

3628.519.529.51919.5132.558.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم السيد عبد اللـه ذكى34610

36.529203019.5181354.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم الشحات محمد عباس االسطى34611

3227203018.520127.558ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم خالد سيد احمد السيد34612

3425.518.52916.520123.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم رابض عبد العزيز بدوى حامد34613

3727.518.52916.519.5128.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم عماد عبد السميع احمد ابو العطا34614

3322.515221114103.546ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم محمد زينهم القطرى34615

35.5271928.5172012757.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مريم محمد فتحى التهامى34616

25.52720281619116.548ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ملك اسامه احمد عوض قته34617

38.52920302017.5137.598.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ملك عبد الفتاح يسري عبد الفتاح34618

34.529193018.518.513187.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ملك عتمان مسعد عبد اللـه اسماعيل34619

272619.529.5181912056ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ملك فريد جميل الشربيني34620

36.529203019.52013559ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منار مصطفى عبد الرافع ابو الفضل القصبى34621

36282030192013358.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منار هاني عبد الحميد البيلي34622

36.52720301820131.579ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه ابراهيم النبوى ابراهيم34623

36.52720301820131.599ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه احمد محمود حماد زيدان34624

28.524.514.525.513.516.5106.547ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه اسماعيل عبد الحميد مصطفى34625

292417.527.51617.511458ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه زكي السيد عبد القادر34626

38.527.52029202013579ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه عبد الباسط عبد الصمد السيد34627

393019.5282020136.559.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه محمد احمد غنيم احمد34628

11.518.515.527.51513.58838ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه مصطفى موسى مصطفى34629
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1819.515.526.5171496.548.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه اللـه وحيد ابراهيم حسن محمد34630

37.526.5202918.520131.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه طلعت سليمان طلعت34631

36.527202818.52013048ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه عبد اللـه مسعد يوسف34632

3625.518.527171912447.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منه محمد ابراهيم محمد التهامى34633

38.52919271920132.548.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منى عبد العظيم عبد الغنى الغريب34634

35.52319.527.51819123.547.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202منى عبد الغنى ابوزيد محمد34635

30.525.51926181911947.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مها سامي مصطفي عبد اللـه34636

37.52818.529202013357.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مى احمد رمضان احمد34637

37.52819302016.5134.577.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مى محمد محمد عبد الحافظ34638

32.524.517.528.5152011878.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202مى منتصر جميل احمد عبد الرحمن34639

18.518.5142915199568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ميار محمد عبد اللـه ابو زيد34640

34.526.519.528.5162012548ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نادين على على محمد الكيالنى34641

38.52920302020137.589ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نادين ناجى عبد المحسن حافظ34642

202318201518.59647.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نانسى الدسوقى احمد على بركات34643

2822.517.525151810846ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نانسى حمدى مسعد السيد العيسوى34644

26.523.518.5251417.5107.548ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نانسى مصباح ابراهيم محمد العسقول34645

29.527.519.524.51819.5119510ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نبيله ابراهيم محمد صالح34646

302519.52916.52012079.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نبيله احمد حمدى عبد اللـه34647

23.52518.52917.518.5113.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نجالء حمدى سعد عبد العزيز شهاب34648

2118.5202515.517.510076ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نجالء عماد السيد الدسوقى34649

1216.5172414.5138448.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نجالء مسعد عبده عطوه السيد34650

30.52818.53017.520124.58.59.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نجوى اسامه عبد العظيم رمضان34651

3226.518.53017201245.510ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نجوى عبد المعبود عوض عبد المعبود34652

121915.521.57.510.575.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ندا السيد السيد محمود34653

28.528203017.51812469.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ندا ربيع عبد الرؤف السيد34654

272617.529.514.516114.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نداء عبد العاطى المعصراوى عبد العاطى34655

28.5242027.516.516.5116.58.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ندى العزيرى عبد العزيز العزيرى34656

20.528.519.52717.517.511387.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ندى عادل حامد عبد اللطيف34657

26.5221828.515.518.5110.557.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ندى عطوه عوض عطوه المهدى34658

10.5171320.51314.57457.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نسمه محمود محمد السعيد34659

0.516.512.517.55.59.552.55.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نغم الشحات عبد الحميد الشحات34660

272517.529.51516.51145.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نهى عادل جميل احمد34661

3124.516.5291516.511687ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورا احمد محمد الدسوقى34662

19.519.514.527.51414958.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورا السيد رمضان عطيه34663

292615.5301517115.586.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورا عوض الحمادى عبد اللطيف34664

35.528.5203019.519133.55.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورا عوض عطوه رمضان34665

3729.519.53019.518135.57.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورا فؤاد القصبى رياض34666

30.52919.53017201268.59.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نوران صبرى عوض عبد العاطى ابراهيم34667

23.52917.529141711368ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نوران طارق السعيد محمود34668

3328.517.529171712567ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نوران على عبد الموجود عبد الحميد34669

34.5281729.517181268.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نوران عماد احمد ابراهيم34670

262315.528.513.518106.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورهان ازهر عبد الحميد محمد عزام34671

29.52517.52915.518116.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورهان حافظ الشحات حافظ34672

382919.5302018136.58.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورهان رضا ابو االسعاد احمد34673

31.528.518.529.517181257.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورهان عبد الرحمن الشحات عبد الرحمن34674

31.527.519.529.5181812688.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورهان محمد صبري محمد محمد34675

33.528.518.529.515.519125.57.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورهان محمود محمد حامد محمد34676

3729.519.5301917.513588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نورهان ناصر كمال الدين عطيه34677
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33.527.518.5301717.5126.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202نيره مسعد السيد محمد ابو النجا34678

372919.53019.5171356.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هاجر السيد المتولى علي الدسوقى34679

29.528.518.5301818124.577ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هاجر محمد فاضل احمد34680

28.526.51727.51717116.57.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هاله اسماعيل عبد العاطى عبد الحميد34681

26.525.516.52815.5181127.88.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هاله محمود بشرى فهيم محمد34682

262817.527.517171167.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هانم محمد صالح عباده34683

152612.526.51616.5966.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هبه احمد محمد احمد34684

1624.513.5251416.59377ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هبه سامى ابراهيم الحمادى34685

34.5271926.5172012487ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هبه سمير السيد محمد حسنين34686

34.529.519.5291620128.57.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هدى محمد السيد عبد المقصود34687

37.53019.529.51919135.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هدى يسرى محمد احمد34688

3828.519.53018171345.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هديات ابراهيم عبد العزيز على34689

35.53019.529.51818132.56.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202هناء نصحى عبد اللـه ابو المجد34690

35.53020301919134.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202وسام حسام احمد عبد الكريم34691

282919.527.5181912256.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202وفاء رضا عبد العزيز اسماعيل34692

3228.5192815.5191235.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202وفاء محسن فؤاد عبد السالم مدكور34693

920172513158447ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202والء ابو شعيشع احمد ابو شعيشع34694

13.52116.524.5111786.546ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202يارا عالء لطفى محى الدين34695

37.5292029.518201348.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202يارا وحيد الحنفى محمد ابو العنين34696

3428.5202917.517.51298.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ياسمين احمد السعيد احمد34697

36302030181813488ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ياسمين احمد عمر شاهين عبد اللـه34698

25.52818271520113.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ياسمين السيد احمد المهدى الفضالى34699

3229.519281519123.58.56ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ياسمين السيد محمد ابراهيم34700

36.5281929.518.518.5131.557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ياسمين محمد محمود محمد عبد الرازق34701

31.521.51828.516.51811677.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ياسمين محمود جمال محمد34702

31.5231829.5191912168ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202ياسمين ياسر حسب النبي صالح حسب النبى34703

32.52917.52916.519124.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202يمني خالد عطيه عبد المقصود34704

3626193016.519127.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنات  0202يمنى محمد عبد الرافع ابو الفضل34705

19.519813.57.519.567.55.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم ابو العز عبد العزيز ابو العز34706

27.5241728.515.517.5112.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم الحسيني عبد العزيز علي34707

10.513152781473.53.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم حسن عبد العزيز مسعود34708

18.54.511.514.57.510.556.557.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم حسنى عبد العزيز اسماعيل34709

34.52318.528.516.51412168ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم خالد عطية محمد34710

3627.51929.517.514.5129.57.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم طارق عبد القادر عبد الحميد34711

3526.517.529.515.51612477ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم عبد الحميد على عبد الحميد34712

3425.517.52915191216.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم عصام محمد ابراهيم34713

000000000ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ابراهيم محمد ابو زيد عبد الغفار34714

15.517.51127487542ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد اسامه عبد المنجى ابوشعيشع34715

322014.526.51416.51074.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد اسماعيل عبد اللـه محمد الحفنى34716

34.521.518.5291719120.557.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد الدسوقى ابو الفضل ابراهيم34717

342717.529.515.516123.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد الشحات محمد المندوه34718

34.52916.527.51718124.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد المتولي بدير المتولي بدير34719

352118.527.515181175.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد المرسى ابو العباس المرسى34720

3424.516.528171512067.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد حسام مسعد متولى34721

32.5138.5271115.5925.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد حماده صالح عبد الغفار34722

352818291715.51276.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد حمدى احمد محمد على34723

38.52918.5302018.513667.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد حمدى السيد المرسى السبع34724

230.513.527.5121476.56.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد حمدى عبد الرافع احمد34725
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37.52820282018.5133.57.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد سامح الحسينى محمد34726

32.5211428.510.517.5106.557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد سمير عبد الرؤف ابراهيم34727

342112271316.510757.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد شعبان السيد عيدالسيد34728

35.519.5132710.513105.567ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عادل حسن محمد ابراهيم34729

34.52714291513119.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عادل عبد الحميد البيلى34730

37.5271629.515.512.5125.558ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عبد الباسط محمد العزب34731

019929512.56258ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عبد الحى صبرى عبد الحى المرسى34732

18.518.515.52814.518.59548.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عبد اللـه السيد الحمادى34733

17.51912.528.581785.557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عبد اللـه على جاهين34734

14.520.514249.510.582.54.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عبد الهادى المتولى عبد الهادى34735

3528192918.514.5129.55.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عالء مصطفى عبد الصمد34736

31.52517271512115.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد عالء يونس ابوزاهر34737

33271828.51816124.54.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد كامل محمد المعصراوى34738

2120919.591478.558ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد محمد الشحات صديق34739

3627.51929.517.519.5129.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد محمد عبد الغفار ابراهيم34740

27.52014.528.51317.5103.567.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد محمد عبد المنجى صلى34741

19.513142511.516.58358ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد محمد فوزى الشربينى على34742

38.52919301918.5135.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد محمود مصباح السيد على34743

14211826.511.5179167.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد مسعد عبد اللـه محمد عبله34744

31.52416.52916.518117.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد مصطفى محمد على34745

27.522.5132512.517.5100.55.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد هانى عوض الدسوقى34746

36241929.518.517.51276.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد هدايه احمد على على34747

3627.516.53019.519.5129.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد وليد احمد محمد34748

31.514.51428.5101798.56.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203احمد ياسر عبد المعطى الشربينى34749

32.523.514.5291418.5113.577.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ادهم خليل السيد احمد احمد34750

3625.517.529.517.5191268.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ادهم رضا ابو شعيشع الشربينى على عطا34751

35.525.51727.519.5181257.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسامه طاهر سعد عبد الهادى احمدقته34752

31.52216.52615191117.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسامه وليد الشربيني عبد العزيز34753

33.5251829.515.517.5121.566ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم ابراهيم مسعد المتولى34754

27.519.51429.51516105.547.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم السعودى على البدراوى34755

373018281719.51308.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم جابر حسين رياض34756

24.523.516.529.59.517103.54.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم حماده محمد محمد عجيلة34757

20.555.515317.5493.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم رزق عبد المولي المرسى34758

331917.527.51019.510767.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم رضا احمد مصطفى34759

13.523.51526.510.518898.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم عبد اللـه صابر عبد اللـه34760

24.519.51019.5121585.567ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم عبد اللـه صبرى عبد اللـه34761

33.525.519301719.512567.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم محمد عبد المنعم عبد القادر رمضان34762

34.526.51829.51619.5124.58.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم هانى جادالحق ابراهيم34763

2018.514.528.512.517.5946.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اسالم ياسر احمد عبد الغنى34764

39.5292029.519.519137.58.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اكرم حمدي احمد دياب34765

7.52424.56.51344.56.53ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203السعيد سمير الدسوقى عبد الفتاح34766

3628.52029.51819.51328.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203السعيد عبد العال السعيد محمد34767

3523.517.528.51519.5119.58.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203السيد حسين السيد حسين عباس34768

19.525.514.5271319.599.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203السيد صالح السيد عبد الرؤف34769

814821.512.5166474.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203السيد عبد المنعم عبد المنعم السيد الشربينى34770

20271526171910557.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203السيد عبد اللـه السيد الحسنين34771

30.52817281819.5121.58.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203المعصراوى سمير المعصراوى عبد النبى34772

9119.527715.563.576ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203المعصراوى محمد المعصراوى رشاد34773
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33.526.516.525.51417.51168.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203امجد رمضان عبدربه محمود34774

32201328.51319106.55.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203امجد نبيل زكي السيد محمد34775

34.527.517231617.51188.55.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203امير ابراهيم محمد سالمة34776

3424.51229.5161511686.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203اياد محمد عبد اللطيف عبد العاطى34777

25.5132.5123.51656.58.53ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203باسم مسعد سعد الحمادى بركات34778

11.516.56.516.5312.55454ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203جمال غازى السيد محمد سقعان34779

2144.515412.548.553ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203جميل اسامه جميل عبد اللطيف34780

3525.52028.520201298.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203جهاد عبد العاطي عبد الحميد احمد34781

2826.518.528.518.52012078ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حازم محمد علي ابراهيم على فودة34782

31.523.515.5251719112.58.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسام الدين حامد طه محمود غازى34783

3427.515281919.5123.58.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسام الدين مدحت مجدي عبد الرؤف على صالح34784

25251628132010766ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسام حسن مسعد حسن34785

13.51213.525.51517.579.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسام عطوة شحاتة عطوة34786

31.526.59.527912103.555.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسام محمد عبد الرازق عبد الغفار محمد34787

26211727.516.519.51087.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسام وائل عبد المطلب ابراهيم عبد المطلب34788

27.52514281518.5109.58.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسن السعيد عبد الغني عبد المقصود34789

35.52818.53015.519127.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسن العربي حسن محمد عزام34790

32.524.51929.517.512.51237.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسن طارق حسن عطيه34791

3725.51929.518.519.5129.58.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسن علي حسن علي صالح34792

3523.519.5271619.51217.56ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسن فايق السيد حسن السيد القط34793

2120.518.5271619.51038.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسن فكري مسعد حسن34794

3622.517.52916.520121.58.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حسن محمد توفيق عرفات محمود34795

29.5231725.516.519.5111.58.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203حماده هاني حماده شعبان فرحات34796

2018152812.511.593.56.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203خالد طارق محفوظ على34797

281152710.519.581.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203رضا ابراهيم ذكي السيد34798

32.521.5132714141088.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203رضا جمال عبد الحميد اسماعيل34799

28.518.5162512141008.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203رضا صبري هالل زاهر34800

3114.59.527.54.516875.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203رضا محمد ابراهيم عبد الشافي34801

2416.51128.510.517.590.537ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203رمزي بالل حسن اسماعيل حسن34802

3423172913.517.5116.587ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203زياد اوساما عبد العزيز المغازى34803

26.52414.527.515.5191085.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203زياد عبد الستار محمد الشربينى يوسف34804

18.55923.57156346.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203سعد سمير عبد الجيد ابراهيم34805

33271728.51615121.55.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203سمير السيد الرفاعي السيد34806

15.515.512281114.58257ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203سمير مجدى عبد الحميد ابراهيم34807

3423.5192917.51712376.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203سيف الدين المغازي كمال المغازي34808

33.520.518.5291616117.577ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203شمس الدين طارق شمس الدين ابراهيم34809

121412.527.514.511.580.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203صابر سمير صابر ابوشعيشع بدر34810

26181024109.5883.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203صبحى محمود صبحى محمد محمد مليحه34811

302118.529.514.519113.57.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203صالح صبرى المتولى عبد الرحمن34812

28.5161626.511.51798.56.56ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203صالح محمد السيد عبد العاطى34813

20.520.517.5291419.5101.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203طه شعبان طه احمد34814

3120182814.517.5111.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عادل احمد مصطفى احمد عبد الكريم34815

29.521.519.527.518.519.5116.57.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عادل عبد الحميد السيد علي34816

912.513.523.513.512.57247.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عاطف مجدي عاطف المغازي اسماعيل34817

000000000ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الحميد محمد محمد غازى34818

322918.529.515.519.5124.577ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرؤف محمد عبد الرؤف اسماعيل ابوعبد اللـه34819

27.5171726.516.511.5104.56.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرافع رضا عبد الموجود عبد الرؤف السيد على34820

2816.51629.51419.51046.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرحمن ادرى محى مصلحى سالم34821
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26.52017.52714.517.5105.577.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرحمن السيد عبد العزيز السيد34822

3826202819.519.5131.57.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرحمن مسعد السيد محمد خالد34823

2319.5172812.518.510078ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد العزيز رضا ابراهيم عبد المحسن34824

2619.59.527.511.518946.55ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد العزيز محمد عبد العزيز اسماعيل34825

1719.511.524.5814.580.55.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الغنى السيد عبد الغنى سليمان34826

25.520.5182914.518107.58.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللطيف عصام رفعت عبد اللطيف34827

262215.52910.517.51037.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه احمد يحى فرحات34828

15.517.510.528.511.51483.587ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه اشرف عبد هللا عبد المحسن34829

2219.519.527.51418.5102.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه الشحات احمد يوسف34830

21211326.513.515.59556ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه عاطف محمد فرحات34831

20.5128289.514.57886ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه على محمد على البربرى34832

35.52719.53017.519129.588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه مجدى عبد هللا يوسف سليمان34833

3326192918.520125.58.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الباسط عبد الحميد عبد الباسط عبد الحميد34834

32.52019.52917.519118.567.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرؤف اشرف عوض عبد الرؤف عبد الحميد34835

382819.53018.51913488ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرحمن احمد عطيه احمد القصبي طبل34836

15.521.512.528.517199588ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرحمن عاطف راجح على عبد العال34837

382819.53018.518.51347.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرحمن عبد الباقى سالم عبد الحافظ34838

2319.51126.516.51896.57.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الرحمن محمد المرسي محمد34839

13.516.51226.512.519814.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد العزيز نبيل عبد العزيز السيد34840

38271929.51920132.588.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الغني سعد عبد الغني عباده34841

2919.514.527.517.5191086.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد الفتاح عبد السالم فتحي احمد ابو صالح34842

3020.51827.518.516.5114.57.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الستار34843

37.5291829.51818.51327.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه وسام عبد هللا فرحات محمد34844

32.5281729.51918.51267.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد اللـه وسام مصباح ابراهيم على34845

15.59.58.52810.5107226ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبد المقصود محمد ابراهيم عبد الجيد34846

21.52318.529.515.5181087.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبده محمد المرسى عبده34847

1819.51528.51618977.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عبوده المهدي المهدي علي احمد34848

2619.515291118100.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عز ياسر عز عوض34849

21.519.514.52813.518.5977.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عصام ابراهيم محمد عمر على34850

11.5211627.59.51785.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عصام السيد عبد المنعم حسن34851

32261526.51614.5115.56.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203علي اشرف عبد الحميد علي34852

35.52718.527.516.519.51257.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203علي ايمن علي شريف محمد34853

1499131214.55745.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203على ايمن على فرحات34854

36.527.517.52816.51912678ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203على طارق على عبد القادر االسود34855

000000000ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203علي عبد اللـه عويس عجمي34856

31.5271726.51418.511667ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203على مجدى محمود احمد سرور34857

000000000ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203على مصباح الشحات صديق34858

000000000ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عماد عصام طلبه ابراهيم شتيوى34859

3125.515.528.51617.5116.557.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عمر الشحات عبد العليم بدر عمر34860

38271929192013277ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عمر حمدان سعد مسعد34861

37291928.51820131.57.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عمر صالح عوض السيد34862

2611.5152791988.577.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عمر محمد معروف عبد اللطيف ابو العز34863

5.514924.5814.5615.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عمرو عوض ابراهيم على34864

29.51916.528.513.5191076.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عوض ابراهيم عوض محمد احمد34865

2518.516.526.51413100.53.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عوض احمد عوض احمد يوسف34866

3224.518.527.514.51911777ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203عوض احمد محمد على الدنبوقى34867

1112.5514.5714.55035.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203غازي حسام غازي ابراهيم34868

32.524.518.527.517.519120.56.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203فؤاد عاطف اسعد عباس34869
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29261526171511366.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203فارس اسامة سعد عبد الهادى احمد قته34870

3624.51828.515.517.5122.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203فارس عبد الباقى بيومى عبد الباقى34871

14.51812.527.5121384.53.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203فارس محمد مصباح محمد الشحات العراقي34872

3021.51525.511.515103.56.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203كريم حامد السيد عبد الاله34873

372920281417.51285.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203كريم عباس سليمان فهمي السيد34874

39.529203018.52013788.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203كريم محمد عبد الهادى البيومى محمد34875

32.526.5192916.520123.57.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203كريم هانئ السيد حماد34876

382820301818.513478ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ماهر ماجد ماهر مرعى على34877

20201019.55.516753.56.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مجدى عبد اللـه سليمان عبد هللا34878

1610.53.5196.513.555.52.54.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ابراهيم السيد ابراهيم عبده34879

26.513.51521.58.514.5854.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ابراهيم محمد عبد المقصود34880

3024.518.527.514.512.511566.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ابراهيم محمد فهمي احمد ربيع34881

16.52314.52511.51490.547ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد احمد عبد الحى احمد34882

342618281319.511967ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد احمد عبد الرؤف اسماعيل ابوعبد اللـه34883

27.519.513.5241016.594.556.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد اشرف محمد احمد صالح34884

35.52718.528.51818127.567ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد البدوى محمد البدوى34885

3728182818191296.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد الدسوقى عوض الدسوقى محمد34886

38292030192013668.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد السعيد محمد عبد الحميد34887

24.52116.524.51417.5100.558ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد السيد الشحات السيد34888

33.526.5182714.520119.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد السيد محمود محمد34889

23.523.513.526.5131610056ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد العيسوى عبد الحميد العيسوى34890

292517.53015.51911768ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ايمن ابراهيم محمد34891

2118.517.52711.51995.546.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ايمن السيد محمد عبد القادر34892

3324.519.524171911847.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ايمن الشحات احمد34893

28.51818.520.5141999.547.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ايهاب عطية عثمان34894

16.515.515.526.512.51686.547ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد جميل عبد العزيز السيد34895

3327.519.524.516.517.512147ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد حمايه بدير محمد داود34896

28.519.51721.51517101.567.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد خالد عبد المجيد احمد34897

29.52316.52714.516.5110.556.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد رضا العطافى ابو المجد34898

3121.51929.516.518117.567.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد رضا لطفي عبد المطلب34899

14.519.51819.5131784.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد رضا مسعد عبد الغفار34900

14.5191524.5137.5867.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد سامح الشحات جودة34901

2218.51325.513.518.592.56.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد سامح عبد الصبور عبد الجيد34902

191211.524141880.547ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد سامى عبد المنعم عبد الجواد34903

23.523.517.526.515181067.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد شرف سعد يوسف34904

2922.517.526.516.5181123.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد صابر عبد الرازق البيلى34905

25.522.51826.51518107.57.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد صبرى عبد الشافى المتولى34906

30.523.518.5251718114.568.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد صبرى عبد اللـه عبد الغفارابو النجا34907

26281826171911577.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد صالح جالل عبد اللطيف34908

2822.51724.510.518.5102.548ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد صالح سمير عبد الجواد34909

3225.517251716.5116.558ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عاصم عبد المحسن صالح محمد34910

201310169.5968.53.54.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد الحليم محمد شعبان صيام34911

14.518112312.5167937.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف34912

2118.515.526.5111692.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد اللـه الشحات عبد هللا عمر34913

1823.518.52916.519105.54.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد المعطى عبد القادر عبد الموجود34914

31281928.517.51912478.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد الحميد عطوة عبد الحميد34915

25.520.514.525.514121003.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد العزيز المتولي علي محمد طه34916

3628193018181316.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد الغني احمد الشربيني الفالحجي34917
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22.516.513.5167.513764.55.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عبد النبي عبد الحليم احمد احمد34918

27.519.58.52311.512904.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عرفات محمد المغاوري رزق34919

292316.5291719114.58.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عطااللـه هيدر عبد هللا34920

3529.5203019.5161348.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عطوه السعيد عبد الجواد34921

13.522162913.516945.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عطيه علي علي بركات34922

222019.527.514.517103.53.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد على احمد االمام34923

35.522.518.528.515.515120.52.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد علي عوض احمد يوسف34924

33.524.518.52915.517.512157ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عماد السيد محمود34925

2121.51626.51617.510158ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عوض عبد المنعم عبد العظيم غنيم34926

35.52918.5301815.51316.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد عوض نعمه اللـه احمد الكومى34927

3323.517.529.51716.5120.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد فوزي محمد عباس34928

3122.518.528.51416114.578ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد محمد المتولي خير اللـه34929

29.52616.5281717.511757.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد محمود عوضين محمد التهامى34930

17.5126.5218.54.565.527ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد مدحت محمد مصطفى34931

31.5524.52.5736.52.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد مسعد عوض احمد34932

دين مصطفى34933 29261926.516.517.511758.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد مصطفى بدرال

2016.51425141489.548.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد مصطفى مصطفى الطنطاوى34934

21.524.514.527.513121014.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد نصحى عبد الجيد المرسى ابو شعيشع34935

30.526.51728.518.517.51214.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد وسام مصباح ابراهيم على34936

202211.52587.586.557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ياسر عوض عبد اللـه ياسين34937

1719.51218911.575.53.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمد ياسين عبد العزيز عبد الجواد34938

1915.5142110.517805.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود ابراهيم محمد طلبه34939

12.52513231015.583.547.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود احمد حسن محمد34940

18.512.5162814.51689.568ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود البيلى مسعد عوض34941

26.52217291619110.55.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود السيد المعصراوى محمد بدر34942

1710172813.51985.55.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود جمال انور عبد المعطى34943

16.522.5162613.51794.547.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود خالد محمد خليل مصلحي34944

21.52216.528.516.5181053.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود سامى جمعة احمد34945

25.522.518.52818.517.511357.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود سليمان محمد ابو الفتوح على34946

1719.516.52914.51396.53.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود صبرى احمد محمد على34947

32.52619292018.5126.55.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود صالح عوض السيد34948

332616.528.519171235.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود عبد الغفار نبيل عبد الغفار34949

38.528.5203020181376.58.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود عدلى محمد عبد المقصود34950

1622112711.516.587.56.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود عيد عبد اللـه ابو المجد34951

8.52013277.516763.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود محمد احمد حسن احمد34952

6.52110261015.573.56.59ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود محمد زينهم عبد العظيم نبيه34953

35.528.519.52918.51913167ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203محمود مدحت سعد بيلى سالم34954

1119.512266.511.57545.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مسعد جميل مسعد محمد علي34955

18.520.516.5301513100.587.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مسعد حماده مسعد عبد اللـه اسماعيل34956

35.52919.52920201338.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مسعد خالد مسعد علي ابو الفتوح34957

1417.516289.515.58557ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مصطفى حمزه توفيق محمد خيراللـه34958

2724.5192917.51811777ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مصطفى رمضان محمد احمد بركات34959

12.5208.528317.5727.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مصطفى عطية محمد عبد العزيز34960

61511.522.5514604.54ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مصطفى لطفى عبد الجليل المتولى34961

91915291115.58377ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مصطفى مبروك السيد على34962

23.523.518.529.513.517108.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203مصطفى مجدى السيد حماد احمد34963

14201628815.5867.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ممدوح احمد المندوه عبد الفتاح34964

1824.516.5281219.59987ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ممدوح عيد ابراهيم عطيه حسن34965
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3628.52028.518191317.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203منصور محمد منصور محمد غازي34966

121912281214.58377ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203نبيل احمد محمد يوسف الزيني34967

15.515921.53.513.564.576ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203هشام المتولى حسنين عبد الرازق34968

29.516.51928101910386.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203هشام محمد عبد السالم عبد اللطيف34969

151412.522.5413.56887.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203هشام منصور منصور عبد الحى34970

1312.511.523.561766.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203وحيد احمد محمد جمعه عوض34971

3321.514261117105.57.58ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203وسيم اشرف يونس عنتر محمد34972

1716.510.523.54.512.57255ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203ياسر يسرى ابراهيم ابن ابراهيم34973

32.519.5152710.520104.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يسرى طارق عبدالـله يوسف سليمان34974

33.526.516.5281420118.58.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف اسماعيل عوض يوسف اسماعيل34975

26.519142712.5199978ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف رضا كمال المغازي34976

ى محمد المنسى34977 18.5191228.58168677.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف سامى الوردان

28201728.51116.5104.57.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف صالح محمد ابو المندور34978

23201425.57.511905.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف عبد الرحيم السيد احمد34979

25.5201426.51116978.57.5ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف مجدى احمد يوسف34980

21.52011.525.57.514865.57ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف محمد العدوى رمضان34981

23.52112.5279199397ادارة بلقاس  006المعصرة ع بنين  0203يوسف نبيل بكر السيد العيسوى34982

17.521122511.515.58777.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204احمد محمد سالمة عطا اللـه34983

333018.52918.52012988ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204احمد محمد عبد اللطيف حسن رجب34984

272014.5281518.5104.557ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204السيد هانى السيد عبد الواحد34985

222013.525.511189277ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204ايهاب رضا عبد المنعم محمد34986

6.5208.5179.513.561.533.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204جهاد عبد اللـه محمد محمد34987

30241628121511077ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204طارق الحسينى محمد عبد المقصود34988

10119.522.5713604.53ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204عبد اللـه عبد العزيز البدوى محمد34989

2726.517.527.516.517.511587.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204عبد المنعم محمد شوقى محمد34990

9415218125764.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204عالء حمايه محمد قاعود34991

31.52519.5291418.511988.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204عمر ايمن السيد عبد الحميد34992

3015.5182113.515988.57.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204عمر حسن محمد قاعود34993

1215.59.520.576.564.575ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204كريم شحاتة عبد الموجود عبد ربه34994

111313.516.59.513.563.543ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204كريم محمود محمد محمود ابو العزم34995

28.526182514.51811287.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204محمد الشحات محمد مصطفى34996

89.58.517.55.513495.56ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204محمد حسان على ابو السعود34997

26.525172413.512.51067.57ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204محمد سامح محمد عبد الحميد يوسف34998

30.5281827.516.516120.57.58.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204محمد محمود عبد الرحمن ابراهيم حمزه34999

303017.5281618121.58.58ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204محمود ابراهيم احمد احمد35000

23.522.51724.514.514.510267.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204مدحت ابراهيم عباس محمد حسن35001

1117.514.52013.56.576.546ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204معاذ محمد عبد الحميد حافظ35002

19159.519.566.56956ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204يحى على يحيى على على الجزار35003

2427.51721.515.520105.558ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204احالم محمد عبد العظيم فهمي35004

18.520.516.520.511168745ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204اسماء صالح عوف محمد علي35005

7.59.51320.58.58.55967ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204اميرة رضا الدسوقى محمد الدسوقى35006

3416.517.525.51518108.567ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204انجى السيد محمد محمد35007

31.518.517.525.517.520110.568.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204انجى محمد عبد الرؤف محمد نصار35008

33.516.51723.517.51910878.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204ايمان ياسر فؤاد السيد35009

3022.51619.51215.510058.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204بسملة محمد عنتر على يوسف35010

31.5221622.5142010678ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204رضوى محمد السيد محمد35011

33.519.51720.516.51610777.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204سالى السيد عبد الحميد البيلى35012

33271725.51617118.567.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204سهيلة مدحت على احمد على35013
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3325182816.516120.578.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204سهيله حسين عبد الوهاب علي35014

3319.517271616112.578ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204شروق صبحى عبد الغفار محمود35015

20.515.517271414.59467.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204عزه صبحى رمضان عبد العظيم الهادى35016

16.5181526.512.512.588.567.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204فلاير زيادة ابو زيد محمد35017

1520.51627.517.51296.577.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204فلاير سامح محمد خليل ابراهيم35018

32.526.517.527.5161612069ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204قمر القصبى رمضان محمود رمضان35019

3430182917.517128.569.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204لقاء ماهر السيد غازى35020

141615.524913.578.547.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204ملكة مجدى عبد الحى محمود35021

2918.515.52813.516104.568.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204منه عبوده محمد السيد غازي35022

000000000ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204منى رضا عبد العاطي ابراهيم35023

3019.516261516106.568ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204مها عبد الفتاح رجب عبد الرحمن35024

30.527.516.52617.51911859ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204ناديه الغريب سامى الغريب35025

32.525.51726.51616117.569.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204نها هاني محمد محمد السيد35026

000000000ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204همسة عبد الفتاح ابو السعد عبدربه35027

32.526182914.51512049.5ادارة بلقاس  006منشاة البدراوى ع  0204هناء احمد عبد العزيز محمد35028

26.523.515.5291216106.548ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205احمد نصر شحاتة محمد35029

36.527.51927.51620126.549ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205اسالم عاى عبد الموجود بدير35030

33.5261528.512.519115.548.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205اسالم محمد عبد اللـه محمد الدكرورى35031

34.525192917.519.512548.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205الدسوقى فاضل الدسوقى الشافعى الدسوقى35032

29.5261427.51418.511148ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205عالء طلعت عبد المحسن حسن35033

252515.526.5131510548.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205محمد جمعة الشحات ابراهيم35034

24.525.511.527.5111610048.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205محمد حمادة محمد ابراهيم35035

35.5281929.515.520127.569ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205محمود زغلول الحسينى محمد عبد الغنى35036

24.52313.5281318.510258.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205وائل حسام شحاته الشربينى35037

3726.518.526.518.52012758.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205ابتسام محمد غازى احمد عطية35038

25.526.5132412.519101.558ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205اسراء بدير محمد عبد العزيز35039

38.528.518.5302020135.559.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205اسماء اسامة شحاتة محمد35040

3027.518.529.517.52012358.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205حنين سامى رشوان عبد العال35041

33.5251926.516.520120.559ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205نجاح وائل شحاتة الشربينى35042

2825192715.519114.559ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205ندا محمد رشوان عبد العال35043

2025132613.51697.538.5ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205نسمة حسين سامى الشحات35044

23.5231127.59.517.594.549ادارة بلقاس  006افرنكو ت أ  0205نورا السيد محمد عبد الجواد35045

37.5281729.5192013169ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ابراهيم عبد اللـه عبد الرزاق محمد35046

36281729.519.52013068.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206احمد صالح فتوح ابراهيم35047

32.528.516.52917.52012459ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206احمد عبد الرحيم رمضان ابراهيم35048

38.52817.529.519.52013369ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206احمد عوضين عبد الرازق طه حسن35049

262614.5241817.5108.548ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206احمد محمد الشحات عبد الجواد35050

2722.51625.513.50104.500ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ادهم فريد شوقي ابراهيم35051

35.528202918.51713148.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اسامه اجسم مجاهد عبد الرحمن35052

37.5271927.5191613057.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اسالم محمد ماهر عبد المجيد35053

36.5251829.517.517126.578.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اشرف ايمن كامل البدوى35054

35.5281829.516.520127.558.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206بهاء الخطيب محمود الشربينى35055

34.52417281816121.558.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206صالح صالح رجب محمد35056

31.526.517.526.51217.511459ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206عبد الحميد عفيفى عبد الحميد عبد اللـه35057

34.521.5162814.520114.558.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206عبد المنعم خالد عبد النجاح احمد35058

3629192818.520130.569ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206عصام عبد العزيز محمد محمد الالوندى35059

2923.517.529171911668.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206على احمد عبد العليم احمد35060

34251928.515.52012248ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206فارس احمد عبد الرافع صابر35061
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2820.51726.512.519104.568.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206مجدى السيد محمد عبد الفتاح35062

252114.526.511.51898.548.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمد السيد الششتاوي السيد35063

3628.51929.5202013359ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمد خالد عبد الستار السيد35064

26.52316271219104.538.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمد عابد عبد المطلب على35065

23.52612.526.58.5199758.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمد عبد العزيز عبد السالم عبد العزيز35066

5.51310239.5136167ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمد مجدى سعد على حسن35067

182014.52413.5149069.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمد مجدى عبد الرازق ابو المجد35068

35.527162912.51812059.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمود تامر سالمه عبد الغزيز35069

34.52719301518.5125.559.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمود عابد جميل عبد الراضى35070

37.526.5193019.517132.549ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206محمود محمد عبد الرزاق محمدالسيد35071

3029.519.53019.520128.558.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اسراء السيد السيد محمد ابو ليلة35072

28.524.5182712.516110.558ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اسراء رأفت احمد الششتاوى35073

332719.5291518.5123.559ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اسماء صالح السيد محمد35074

31.517.515.524.5151610448.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اسماء محمد سالمة ابو صالح ابو المجد35075

31.522.518.52814.516.511559.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206امال حماده الشحات عبد الجواد35076

38.528.519.528.51719.513259ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206امل رضا رمضان ابراهيم35077

38.529192918.51813459.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ايات محمد صبحي محمد35078

28.5271929.514.519118.559.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206اية عادل عبد الفتاح محمد حجاج35079

29.5261726.581510758.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ايمان ايمن ابراهيم محمد عبد العاطى35080

3725202818.519.5128.568ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ايه ايمن عبد الودود مبارك35081

3729202814.519.5128.559.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ايه على عبد الرحيم محمد35082

يا ايمن على على35083 373019.529.52020136510ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206دال

392819.5301618.5132.5510ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206دنيا محمد سعد محمد35084

3929.519.529.514.518.513239.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206رؤى عبد العاطى جالل عبد العاطى35085

3928202919.520135.569ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ريم عادل حسن محمد35086

38.530203019.51913859ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206سماء احمد عبد الفراج على35087

362919.529.5191913358.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206شروق الجميل حسن عبد العاطى35088

373018.5301820133.569.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206عبير عالء عبد المالك محمد35089

18.522.51527.54.5158878ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206فاتن صالح حمدين ابو العنين35090

37.53019.52919.519.5135.558.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206منة اللـه محمد عبد الرازق محمد السيد35091

35.52919.528182013069ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206منه محمد بشير محمد35092

363019302019135510ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ميرنا عبد الرحمن عوض عبد الرحمن35093

35272029171612858.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206نجالء خالد السيد عطيه محمد البسطويسى35094

39.529.51930192013759.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ندى محمد عرفه نبيه عبد الواحد35095

3929.5202919.52013759ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206نورا حسن على الباز حسن35096

37.53019.529.518.52013558.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206نورهان عبد اللطيف عبد المقصود الطنطاوى35097

39281929.518.52013458.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206هايدى عبد الحليم محمود المحمدى35098

37302029.518.52013558.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206هدى ابراهيم عبده نبيه السيد35099

39.5292029.5202013859.5ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206هناء عبد المنعم نورى عبد المنعم35100

39.53020302020139.569ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206وفاء عامر ابو العنين عبد اللـه35101

35.526.52030171712979ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206يارا حسين عبد الحليم الشربينى35102

37302030202013769ادارة بلقاس  006العريض ع م  0206ياسمين ابراهيم طه عبد الجواد محمد35103

32.52316.524.512.51910977ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ابراهيم احمد حمزة عبد الوهاب35104

37.52919.528.518.52013367.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ابراهيم اشرف عبد الحميد السيد ابراهيم35105

33.5261724.518.520119.568ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ابراهيم حسن سالم حسن35106

30.519.518.5251720110.578.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ابراهيم شبانة ابراهيم محمد35107

372818.528.519.520131.579.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ابراهيم عبد الفتاح علي عبد الفتاح35108

1621.515.522917.58467.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد اسماعيل رجب محمد35109
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31.52416.52615.518.5113.568ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد السيد محمد عبد النبى35110

1918.515.5186.515.577.567ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد حسام الدين محمد علي35111

261516.518.512198867ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد حسن فوزي السيد35112

17.5191722.51115.58757.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد شريف سمير ابراهيم35113

262017.52413.518.510157.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد فرحات احمد فرحات35114

3423.519.52615.518.5118.568ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد محمد سراج السيد حسن35115

2822112614.518101.568ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207احمد محمد عطية المتولي35116

272116227189377.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207اسامة احمد السيد علي35117

38272028192013289ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ايهاب صبري المهدي محمد عبد الوهاب35118

36281725.51320119.568.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207باسم فخرى نجيب عطيه اسماعيل35119

382917.5261920129.579ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207جمال عبد الناصر سعد احمد35120

20.521.515.519.511138859.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207جمال هيثم علي عبد العزيز35121

363017.524.518.520126.569ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207حسن احمد حسن عبد الموجود35122

31.525.518221516.511279ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207حسن الحسين صالح احمد شحاتة35123

23.5241818.51318.59778.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207حسن محمد ابوزيد عبد الرازق35124

3.519.51719515.56479ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207حسنى منير حسنى محمد احمد35125

6.519.513.5157.506276ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207خطاب ابوماضي عبد الحميد محمد خطاب35126

36.529.52027.518.519.513279.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207رامى محمد محى عبد العظيم35127

12.5221513.5513.56878ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207سامح وليد المعصراوي علي35128

19.51617.5228.51883.577ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207شادى مصطفى صالح ابراهيم محمد35129

28.52417.52311.520104.579ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207صبري خميس صبري فوزي35130

20211420.5101685.578.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ضياء ابراهيم السيد ابراهيم سيد احمد35131

35251826.51619120.579ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207عبد الرحمن اسامة علي السيد35132

201817.516.55127777ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207عبد العليم السيد محمد بدير35133

6211519712.56877.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207عبد اللطيف شحته عوض عبد اللطيف35134

16.52116187.5137957.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207عبد المنعم غريب عبد المنعم بدير35135

9.52216.5197.51874.578.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207عبد الحى عصام عبد الحى عبد الحميد35136

21711184.510.552.557ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207عمر عبد الرحيم عبد الرازق الخلعي35137

14.52216.520.581781.578ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207فارس صبحى السيد محمد35138

252215.518.57.518.588.578ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207فارس محمد السعيد السعيد احمد35139

000000000ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207فارس محمد نصر محمد35140

2321.515.519814.58777.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207قاسم فكري قاسم مصباح  مرسي35141

13.517.51221.58872.575.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207قدرى مفيد قدرى ابو المعاطى35142

23.524.51823.59.517.59977.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207كارم عاطف ابراهيم سالمة35143

29241728121511078ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ماجد محمد التابعى على عبد الحميد35144

2122.51825.59.51696.579ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207مازن عبد الجواد صبحي عبد الجواد35145

3525.51829.516.520124.569ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد احمد سامي عبد الغفار االتربي35146

11.521.516206.5975.547.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد السيد غالى محمد ابو العنين35147

172218.523.58128958ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد السيد محمد محمد الجمل35148

15.52318.519.591585.565ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد الشافعي ابو المجد الشافعي35149

31.52318.52982011058.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد باهر كامل عبد اللـه35150

19.5221922.56.517.589.577ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد طارق صبحى محمد زيدان35151

14.521.51720.58.518.5825.58ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد عبد الحميد المرسي صديق35152

22.520.5172517.518.5102.55.58.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد عبد الفتاح جميل علي35153

212517.5281019.5101.55.57.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد عوض عبد الناصر عبد الرحمن35154

7.5151315.578.5583.57ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد عيسى ابو القاسم علي35155

282816.528.51719.511889.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد محمود ابو الفتح عبد الهادي35156

2721.51824.51519.510659.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد مدحت السيد محمد ابراهيم35157
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37.53020301819.5135.56.59.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد هاني علي عبد المنعم35158

28.523.518.5241820112.56.59ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمد يوسف محمد عرفات35159

373018.528.519.520133.56.59.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207محمود حسن رمضان سالم35160

102618.516915.579.55.58.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207مسعد عبد اللطيف مسعد عبد اللطيف غانم35161

28.52818.52115.517.5111.56.58.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207نبيه حسن نبيه العرس35162

16.524.518.518.51117.58979ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207اسراء طارق عيد بدير  السيد35163

363019.5261720128.58.510ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207اسراء محفوظ عوض محمد35164

252119.52512.5181036.57.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207اسماء احمد الحداد عبد اللـه35165

928182212.51889.55.57.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207اسماء مصطفي محمود السيد اسماعيل35166

32.53019.525.51820125.588.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207امال السيد محمد محمود عبد الحميد حسن35167

252918231516.51106.57.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207اميره محمد طه عوض35168

3729202219.520127.56.59.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207اية اللـه معتز صبحي عبد هللا35169

ا35170 2726.516.518.51215100.56.54ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ايه ظريف حسن ابو ري

000000000ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207حلمية احمد السيد محمد35171

19.527.52020.58.519966.58.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207حنان محمد صبري محمد35172

3229.520231420118.588.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207خلود خالد فرحات السيد احمد35173

2927.518229.51810678.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207دنيا جالل ابوشعيشع علي35174

28.528.51823.5815106.56.58ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207دنيا حسن محمد عبده35175

11.512.51519.5313.561.54.55.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207دنيا منير ابراهيم علي الباز35176

32.53018.525.51618122.55.57.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ريم عبد اللطيف عبد الحكيم السيد35177

37.53019.527.51719131.55.57.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ريم هشام حمودة السيد محمد35178

38.5302027.52017.5136810ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207رينال محمود السعيد حسن احمد القط35179

363018.527.51819.513089.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207سارة وليد عبد العاطي ابو المجد35180

31.529202714.519.512289.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207سالي ابراهيم صالح ابراهيم35181

342818251718.512279ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207سامية هاني ذكي ابوشرخ35182

35.53019.52717.517.5129.56.59.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207سلمى احمد حسن محمود القط35183

3630202717.519.5130.5810ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207سلمي سليمان عبد الجيد بدير35184

342818.526.516201236.58.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207سلوي عادل عبد اللطيف علي35185

28.526172311.519.510669.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207شروق الشحات السيد الطنطاوي35186

34.52920261820127.56.59ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207شرين مصطفى صالح ابراهيم محمد35187

34.53019.527.51920130.589ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207شهد السيد سمير السيد35188

3529.518.52416201235.59ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207شهد سمسم فرج عبد القادر35189

37302027.519.51913489.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207شهد عالء ابو العنين المغازي35190

3329.518.525.514.52012188.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207صباح عبد المجيد محمد محمد35191

3728.519.527.51820130.589.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207صباح علي حسن عبد العزيز35192

37302027.51620130.589.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207صفا السيد علي الكيالني35193

3729.518.527.51720129.579ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207فاطمة السيد محمد صالح35194

3329.517.525.51719.5122.54.58ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207لطيفة السعيد يوسف عبد اللطبف35195

32291922.513.517.511677.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ليلي محمد محمود عبد المعطي35196

33.5301824.516.517.5122.578.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ماية مطيع علي احمد35197

33.53018.525151912277ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207مريم محمد محمود عبد المعطي35198

21.521181971386.566ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ملكه حسن عطيه حسن القناوى35199

242916.527.5131411079ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207منار راجي ابو العنين المغازي35200

29302025.512.5171176.58.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207منه الـله ايهاب عطا الـله بدير سالمه35201

15.5231923.511.51492.54.57ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ناديه ابوشوشه ابو المعاطى محمد35202

3725192412.516.5117.557ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ندي عوض عبد القادر عبد الراضي35203

232418.52110.516975.55.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ندي فرحات صبحي احمد35204

1021.51619.57.51974.53.54.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207نسمة صديق محمد صديق35205
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18.522.518.5238.516.59146ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207نشوي السيد محمد ابو المجد محمد35206

353020261619.51277.55.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207نورهان السيد احمد فرحات السيد35207

343019.527.516.520127.54.56.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207نورين هاني محمد عبد الفتاح عبد الحميد35208

2628.517.525.51217109.557ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207نوسه السيد عبد القادر محمد35209

34.5291925.515.517123.57.59ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207هايدي علي محمد السيد القط35210

27.52514.51912169875.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207هبه مشهور عبد الغني ابو المعاطي35211

28.52920241220113.577.5ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207هبه نصير عبد الحى عبد الجيد يوسف35212

34.529.5192417191247.59ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ياسمين رضا جالل محمد35213

373018.529.517201327.59ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207ياسمين ياسر طالل محمد35214

34.52618.528.51618123.57.58ادارة بلقاس  006شرقية المعصرة ع م  0207يسرية ماجد ابراهيم السيد القط35215

34.529.5202916201297.59ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208احمد ابراهيم احمد ابراهيم35216

11.513.51320.5515.563.573.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208احمد سامى احمد محمد35217

2122.52023.51117.59856ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208السيد خالد السيد احمد35218

3126202815.520120.56.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ايمن حميدنو السيد عبد النبى35219

30.528.52028.51420121.577.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208خالد محمود رشدي الرفاعي35220

1186176.515.548.564.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208رضا ابوزيد على عبد الرحيم35221

32.527.52026.51420120.578ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208شاهر محمد عزت محمد35222

182018.525.51118.59357.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208عطيه السيد عطيه السيد35223

2926.520281419.5117.568.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208على بدر على البيلى35224

3228.5202815.519.512477ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208على محمد عبد اللطيف عبد الباقى35225

1617.516.5247.51681.55.56.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208مؤمن معتمد فؤاد الديسطى35226

35.529.5202715.520127.558.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمد السيد عبد اللـه احمد35227

3426.5202815.52012447.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمد حسين السيد محمد35228

33.526.51928.51420121.56.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمد رضا السيد على35229

3726.52028.514.520126.56.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمد عبد الباسط عبد الصمد عبد الجواد35230

36.528.52028.514.5201286.57.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمد عوض الزاهى مسعد35231

29.52620281319.5116.568ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمد نعمان عبد المقصود بدير35232

33.5282028.514.520124.56.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمد وليد الشحات عبد الفتاح35233

36282028.514.52012777.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمود حسن محمود عبد العال35234

1312.582081461.576ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208محمود نشات قاسم عبد الفتاح35235

3229.5202715.5201246.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208وائل حسن بدير عبد العاطى35236

23.52317.526.51119.5101.567ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208وائل خالد السيد احمد35237

34.529.520281519.512777.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208يحى رضا عبد الرافع عبد الحميد35238

30261926.51519.5116.566.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ينال عبد الفراج عبد الرازق ابراهيم35239

15.516.51823.5915.582.577ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208يوسف عبد الرحمن سليمان محمد35240

2.5161761232.55.55.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208يوسف محمد عبد العليم ابو شعيشع35241

29.52619.527.517.52012079ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208اسراء اشرف محمد محمد عمر35242

18.528.5182512.520102.56.56.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208اسماء السيد ابو الفضل السيد35243

27.527.5202817.519.5120.577.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208اسماء المدنى سليمان محمد35244

33.529.52026.516.52012677.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208اميره عبد اللـه عطا الـله عبد هللا35245

2930202913.520121.577ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208اميره على ابراهيم على35246

30.52819281519.5120.577.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ايه السيد عبد الحميد مجاهد35247

1520.51222.511.51781.565.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208جيهان فاضل نور الدين جابر35248

24.5221824.512.518101.577.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208حنان احمد محمد عوض ابراهيم35249

000000000ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208دنيا حمدى محمد طلعت عبد الفتاح35250

3728.52028.5192013389ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ساره محمد يحى عوض35251

3929.52029.5191913787.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ساره ياسر الزاهى مسعد35252

2827.52027.518141217.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208سحر هشام عطا اللـه عمر35253
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34.529.5202717201287.56.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208سماح خيرى احمد الرفاعى35254

33.5252028.519201267.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208سهام ماجد الدسوقى صادق35255

3929.5203019.5201387.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208شهد وليد سليمان عبد الرؤوف35256

39.529.5203018.519.5137.57.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208شيماء الصاوى عنتر مسعد35257

3828.52029.518.520134.57.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208فاتن السيد عبد الحميد عبد العال35258

3728.520291920133.57.59ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208فاطمه سليمان السعودى سليمان القط35259

38.529.5202919201367.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ليلى محمد السيد محمد35260

3629182716201266.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ناعسه المهدى عبد اللطيف عبد الباقى35261

33.52820281620125.57.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208ندى يسرى عبد الرافع عبد الحميد35262

31.526202715.519.51207.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208نسمه شريف عبد المعطى محمود35263

32.5272028.516201247.59ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208نوران تامر عوض السيد35264

25.523.5202616201115.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208نورهان حسن الشحات حسن35265

313020281718.51267.59ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208نورهان عبد الغفار عزت عبد الغفار35266

30.5252025.515.517.5116.57.58.5ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208هاجر السيد خضر يوسف35267

232218241115.5987.58ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208هند عبد الرازق عبد الرازق المتولى35268

30.527202717.516.51227.59ادارة بلقاس  006القنان ع م  0208يمنى على سليمان عبد الرؤوف35269

21.517.52026.5131798.57.57ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209احمد بدران ابراهيم يوسف35270

1620202512.514.593.57.57ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209احمد هانى مشرف عبده35271

251819.526.512.512101.57.57ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209اسالم شريف الشحات محمد35272

1817.52023131591.57.57.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209اسالم عباس حسنين سويلم35273

16.5201821.512.51588.57.55.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209البدوى عماد البدوى المتولى35274

16192021.5131689.57.56ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209الشحات السيد الشحات جمعة35275

11.5232023.513.518.591.57.56.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209سعد محمد سعد البدوى35276

520.517.521910.5736.55.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209عبد الحميد على عبد الحميد عبد القادر ابراهيم35277

3127.52028.517191247.58.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209عبد الرحمن مسعد فرج عبد الشافى35278

717.5192211.512.5775.56.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209عبد المنعم محمد عبد المنعم حلمى حسن35279

11.519202512.514885.56ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209على محمد جمعه محمد االمام35280

23.526.52024.51317.5107.587.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209عماد محمد عبد السالم يوسف ابراهيم35281

13.51618.519.512.512807.56ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209محمد عبد الهادى عادل عبد الفتاح35282

19.51418.521.510.513846.53.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209محمد محمود عبد العظيم القصبى35283

33.524.5192714.518118.57.58ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209امل على يوسف احمد35284

3528.52023.518.520125.57.57.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209ايه محمود مسعد محمد محمد35285

3628.52025.516201267.57.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209رنا السيد محمد فؤاد35286

35272023.514.5201207.57.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209ريم السيد عبد العظيم القصبى المهدى35287

29.524.519229201047.57.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209سارة محمد عبد السالم االمام35288

33.526202010.5201107.57ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209شروق عطية محمد عبد الغنى35289

000000000ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209شهد فودة السيد فودة عبد الرحمن35290

28.5242019.59171017.57.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209فاطمه رضا احمد عبد المجيد القطرى35291

3123.519211620110.57.57ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209منار شريف الصاوى المعداوى35292

36.5302026.517.520130.57.57.5ادارة بلقاس  006ابو بدوى ع م  0209هايدى سامح احمد بدير35293

12.514.515.515.57.51165.575ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210عادل احمد محمد حسن35294

2725.52025.515.520113.577ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210عمار محمد مصباح ابراهيم35295

3025.52023.515.519114.577ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210عمر عبد الوهاب حسنين محمد35296

3429202418201257.58.5ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210كريم عبد الغفار احمد ابوزيد35297

3326.518.52415181178.56ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210محمد السعيد ابراهيم السعيد35298

3529202518.520127.58.58.5ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210محمد سامح جميل جوده35299

34.524.52024.518.5201228.58.5ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210محمد طارق السيد عبد العزيز35300

2225.519271420107.565.5ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210محمد هشام محمد عبد اللطيف35301
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3328.519.5261319.512069.5ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210اسماء عبد الرازق فوزى عبد الرازق35302

313019.525.519.520125.569ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210خلود عبد الوهاب حسنين محمد35303

171612.522.58.515.576.568.5ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210دنيا عبد الخالق المتولي عبد الخالق35304

343019.526.52019.513079ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210دنيا على احمد محمد35305

3429192719.518128.569ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210منى شريف شوقى الشحات35306

31241923.512.51811069ادارة بلقاس  006باقة الشوربجى ع م  0210هاجر عبوده احمد عبد اللـه35307

34231627151311539ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ابراهيم السيد ابراهيم السيد منصور35308

32.525.516.52814.52011759.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ابراهيم محمد السيد بيلي35309

31.5251729720109.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد اسامة خليل محمد احمد35310

34.52519.53018.520127.549.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد السيد محمد السيد محمد الرفاعى35311

26.518.5183014.515107.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد حسن محمد حسن احمد35312

30241625.51420109.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد طارق قدرى احمد محمد35313

1210824.5810.562.547.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد عبد القادر عبد العليم محمد حسانين35314

31211124.515.51510359.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد محمد السيد محمد السيد35315

1145.516.59.5146.534ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد محمد عبد المحسن قاسم35316

30.516.5162414.512101.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد مصطفى ابراهيم عبد العزيز35317

2719132211189269.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد نادر محمد السيد على عبده35318

2324182617.515.5108.569ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211احمد ياسر محمد بدوى منصور35319

38.52819.528.518.51613368.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اسالم وليد محمد حسن الششتاوى35320

382518.528.5171512778ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211السعيد خالد السعيد عبد النعيم35321

1715.513.5211378047.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211السيد ابراهيم السيد حسن محمد35322

3924.520302017.5133.579.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اياد السيد احمد السيد محمد35323

2054.520.510136058.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211باسم السيد حلمى قاسم عوض35324

24.5204.52311.5483.558ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بكر ياسر بكر وهبه35325

393020292019138710ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حسام السعيد السيد حسن السيد35326

2006138.5347.563ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حسام عبد اللـه اسماعيل على غانم35327

3024.51929.5181712159.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حسام ياسر محمد ابو شعيشع متولى35328

35201929.518.51912269ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حسين عبد القادر حسين عمر35329

221518.52813.5199748ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حسين ممدوح ابراهيم الدسوقى35330

18.5135.5261113.57439.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حسين نعيم رفعت عبد المقصود35331

29.524.519.5291819120.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211رامي ابراهيم عوض احمد عوض35332

37282030191913459.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211رشدى السعيد رفعت عبد المقصود35333

3528.520301918.5132.549.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211زياد وليد احمد الطنطاوى ابو شعيشع35334

2819112811.514.597.539ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سعد محمد احمد ابراهيم35335

32.5229.527.514.51710669ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سمير صبري عثمان السيد35336

222473011.516.594.549ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سمير محمد سمير عيسي احمد35337

26.523173018.518.511549.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سيف الدين احمد محمد حسن الششتاوى35338

28171427.512.5189949.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شريف فتحى اسالم السعيد35339

262213.525111597.539.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211طارق محمد عبد الستار عبد الستار عبد المجيد35340

000000000ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد الرحمن السعيد اسالم السعيد35341

32.523.51626.59.51910839ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد الرؤف طارق عبد الرؤف حسن35342

37.527203019.52013469.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد الرحمن رسالن محمد الشربينى35343

27.52119.5301819.511658ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد الرحمن عوض السيد عرفه ابو المعاطى35344

36.52619.530192013149ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد الرحمن محمد احمد عبد العزيز35345

2820.5153016.51811039ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد اللـه اسامه عبد هللا احمد35346

372820301817.513359ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد اللـه على البيلي على35347

20.52512261716.5100.557ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبد اللـه هاشم محمود السويفى35348

14.52312261112.586.557ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عالء احمد هاشم عبد اللطيف35349
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35.52920291919132.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211على احمد على ابو زيد ابراهيم35350

212513.5251615100.54.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211على عبد السميع احمد عبد السميع35351

32.52714.524.51919.5117.55.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211على عبد المقصود محمد عبد المقصود35352

25.523.59.523.51416.59639ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211على محمد على عبد اللـه الشربينى35353

31.525.515.527.518201186.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211على هاني عبد الفتاح احمد غازى35354

372716.5291919.5128.579.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211على وائل حسن طلبه35355

32.52614.523.51816.5114.54.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عمر صديق محمد على سالمه35356

332716.52817.5181223.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عمر عبد الحافظ ابراهيم عبد الحافظ ابراهيم35357

2723162416.519106.53.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عمر عبد الحميد محمد السعيد محمد35358

20261127.517.519.510249.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عمرو السيد المغازى فريد35359

35.52618292020128.549.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عمرو خالد جوده محمد السيد35360

34281828.51919127.549ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211فارس الدسوقى نايل على محمد عرابى35361

16116.524917.566.537ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211فارس جمال ابراهيم عبد العزيز35362

342817.529.518.520127.527.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211كريم حسن محمد حسن الششتاوى35363

2926182918.520120.53.58ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211كريم سعد احمد سالم35364

15.5181423.51118823.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211كريم على عبد المهيمن ابراهيم35365

2.5116.517.55.584335ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211كريم فتحى الزينى ابراهيم35366

3017.51424.517.515.5103.54.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211كريم ناجح السيد عبد الستار محمد35367

2826163017.516117.56.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211كريم هانىء عبد الموجود الشربينى35368

893.515.51.58.537.547ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211كمال بدر الدين كمال بدر الدين35369

13.52314.527.517.515963.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ماهر احمد محمد عبد العزيز على35370

1515.511.52612.51580.548ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد ابراهيم محمد امين35371

22181528.51415.597.549ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد ابو الفتوح البدراوى الشربينى35372

15157.523.59.515.570.54.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد احمد المغازى فريد شعيشع35373

1294.5931137.537ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد احمد محمود ناصف35374

91712.523.511.512.573.538ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد السيد محمد بدوى35375

4.5127.517.55.58472.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد جمال عبد السميع ابراهيم35376

359.519.51103846ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد حسين جمعه حسن35377

3026.5132916.514.51156.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد خالد محمد ابراهيم طه35378

14.524.512.529911.589.56.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد راشد سرور على35379

10.5710.513.571148.528ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد عبد الحليم فاروق ابراهيم35380

21.521.510.52512.513915.57ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد عبد الرحيم رفعت عوض35381

20251529.51520104.56.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد عبد الرحيم فؤاد فريد عبد المجيد35382

16.516.59.522.57.515.572.53.58ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد عبد اللـه صبرى عبد هللا عباس35383

21271529181611049.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود35384

10.515.57.525.51118.5702.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد عالء الدين ابراهيم اسماعيل35385

31281628.518.519.51224.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد على حسين احمد محمد سالم35386

202214.525.515.51897.54.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد عوض على عبده35387

362715.529.518.516126.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد فتحى نايل على محمد عرابى35388

352714.528.518.514.5123.53.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد مجدى عوض مجاهد35389

34.5211227.5151011038.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد محمود عبده  المغازى35390

27199.5271417.596.538.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد مصطفى بكر مصطفى السيد35391

3726.515.530161612538.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد نجيب فوزى نجيب محمد35392

372815.53018.513.51293.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد وسيم السعيد عبد النعيم35393

33.530162919.513.512869ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمد يسرى عبد العليم حسن محمد35394

3829.515.527.517.5141286.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمود احمد كامل عبد اللطيف محمد35395

32.5299.528.51417113.53.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمود احمد محمود متولى سالم35396

35.5291424.514.516.5117.53.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمود احمد معين معين35397

Page 729



Term1

25208.524.512.512.590.567ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211محمود خالد محمود عبد الغنى35398

283015.528.518.518120.55.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211معاذ السيد على السيد على35399

35.5228.526.512.51010549ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نور محمد فؤاد السيد ابراهيم35400

28.52413.5279.514.5102.567.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211هانى محمد عبد الفتاح احمد غازى35401

2824.51120.51210.59668ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211يحي ايمن يحيا زكريا35402

332616.5291810.5122.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211يحي محمد رزق محمد موسى35403

3320.51428.515.514.5111.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211يحى محمد يحى الشحات35404

7.52692810380.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211يوسف ابراهيم حامد فهمى35405

36.528123016.51512349ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211يوسف ابرهيم يوسف ابراهيم ابراهيم35406

2215.59.519.59.517635ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211يوسف حمادة بدر نصرمحمد35407

39302029.51916137.54.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211يوسف شعبان شوقي انور عبد الحميد35408

3428132716.520118.54.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اسراء تامر رمضان محمد طلبه35409

35.527.510.52718.516119510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اسراء حسان فرغل عبده سالمه35410

16.5229.5209137749ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اسماء ابو بكر نعيم شاهين35411

332915.527.517.516122.53.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211االء ابراهيم على على محمد عرابى35412

37.52814.529.51917128.55.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211االء عبد اللـه البيلي على بيلى35413

352812.528.514.517118.54.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211الهام مصطفى بكر مصطفى السيد35414

24259.528.514.516101.55.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211امل احمد محمد عبـدالسمـيع احمد35415

353013291717124610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211امنيه خير محمد عبد العزيز على35416

3727.5112811.516.51157.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اميرة صابر السعيد عطيه35417

383015.529.51817.513169.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اميره محمود حمزه البسطويسي35418

31281029917.51074.58ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211امينة الدسوقى ابراهيم الديدمونى35419

38.53016.53018171335.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211انجى محمد محمد اسمـاعيل35420

36.53015.5301917131410ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211انجي يحى ابراهيم خليل عبد الجواد35421

37.53015301816130.5510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211اية اشرف احمد الشربينى على35422

383015.528.519181315.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ايمان احمد فؤاد فريد عبد المجيد35423

38.53017.529.518.5181347.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ايمان طاهر ابو زيد محمد ابو الحمـايل35424

352816.526.519161257.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بريهام ايهاب محمد عبد الحليم عطوه35425

2721527.512.5169359.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بسمة السيد محمد امين احمد35426

372714.527.5171612359.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بسمله اشرف محمد رضوان عبد الحليـم35427

383019.5302020137.5510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بسمله امجد فتحى جمعه35428

38.53014.53019.520132.58.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بسمله توفيق حسن حسين35429

36.529153018.5201297.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بسمله وليد خليفه عباس35430

3828143018.520128.57.510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211بسمه خالد ابو شعيشع عطوه35431

24211123.511.5149156ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ثريا محمود سراج الدين محمود محمود35432

1421.52.522.571767.557ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211جميله حماده جالل جوده35433

35.52511.52917.519118.57.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حنان حمدى محمد عبد العال سالم35434

38.53017.530201913659.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حنين رضا بهزاد عبد المجيد35435

2424.58.5251716.59959ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حنين عزمى محمد السيد رفاعى35436

38.53015.529.51920132.5810ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211حياة عبد الرحمن على السيد35437

36291428.517.5201256.58ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211خلود شلبى عبد الرازق محمد على35438

3828163019.520131.58.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211خلود محمد عطيه الديسطى35439

ا محمد على عبد الحليم تقى الدين35440 362915.5302020130.58.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211دان

24184.519.56.515.572.53.56ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211دينا عبد السالم محفوظ الصاوى35441

يا احمد رضوان محمود شرف الدين35442 352913.5301920126.557.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ران

يا عبد اللـه الشربينى عبد هللا35443 352813.529.5181612468ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ران

يا محمد عبد العزيز محمد35444 25133.5168.58.56637.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ران

38.530163019.52013489.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211رضوى وليد محمد احمد عبد الفتاح35445
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33.5271829.519.519.5127.569ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211رنا اسمـاعيل سيد احمد اسمـاعيل35446

39301930202013879.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211رنا محمد على عبد الفتاح محمد رفاعى35447

383018.53019.5201365.59ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211روضه عبد اللـه محمد على35448

38.53018.53019.520136.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211روضه هانى على محمد عبده35449

3730173019.520133.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211زينب حمدى حسين بدوى خطاب35450

38.529203019.520137610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211زينب سامح حسين عبد العزيز35451

38.528.52028.519.520135610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ساره محمد متولى سالم سعيد35452

36.5301828.518.520131.569ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سالى ايمن محمد على عرفه35453

32.528203017.519.512869.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ساميه على حسين عبد الفتاح35454

373020301819.513567.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سريه محمد السعيد محمد اسمـاعيل35455

37.528.5202919.520134.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سها رمضان على جاد السيد35456

34302029.51819131.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211سهيله على محمد الشربينى على35457

39.52920301920137.5610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شهد عبد السالم نعيم عبد السالم35458

3626202514.520121.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شهد عبد النعيم على سليمان35459

362718.5271720125.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شهد على محمد على35460

37.52718.530182013169.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شهد محمد سمير محمد الحسانين35461

31.52818.528.51720123.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شهد محمد عبد الباقى احمد عبد الباقى35462

3829203018.520135.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شيماء ابراهيم عبد الدايم الشربينى35463

38.52620291620129.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شيماء محمد سمير محمد الحسانين35464

36.5292027.5152012869.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211شيماء محمد عبد العاطى يونس35465

38.529.52027.518.52013469ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ضحى ايمن محمد بدوى35466

31.521.5162413.518106.568.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عبله ابو الفتوح البدراوى الشربينى35467

2217.511.52611.51688.566ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211عطاء حسن عثمان عبد المجيد35468

3528.5163013.519.512369.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211فاتن سامى سامى على الحلوانى35469

32.52920301919130.565.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211فاطمه عبد الرحيم على احمد محمد العطار35470

28.52682410.5189766.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ليلى جمعه السيد عبد الغنى خطاب35471

302811.5288.51910687.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211مريم احمد ابراهيم حسن حسن35472

37.52820301920134.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211مريم خالد عبد اللطيف خالد35473

32231229.51614112.569ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ملك عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد35474

27248281118.59869.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211منار جالل عبد السالم جالل35475

3829203019.520136.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211منه اللـه مدحت مصبح محمود ابراهيم35476

31.521.5102711.519.5101.567ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211منه ياسر الدسوقى السيد35477

352615291419.511969.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211منى نبيل ابراهيم محمد سليمان35478

38.53018.529.51718133.5610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211مى باسم السيد المغازى35479

3829203018.520135.5610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211مي عبد اللـه محمد السيد محمد35480

38.5282028.518.520133.5610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211مياده صبرى احمد عبد الجليل35481

37.52920271820131.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ميرنا وليد عبد الرازق غازى35482

0251523.516079.559ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ناديه ياسر عبد الحليم احمد35483

3629.517241720123.5610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نجاح محمد زا النون جمعه محمد35484

36.53018.53016.520131.5610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ندى برهام محى الدين عبد اللـه35485

36.52917.530162012968ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ندا جهاد لطفى راغب35486

37.528203016.519132810ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ندى عوض لطفى لطفى محمد35487

20105174.51056.557.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ندى محمود حجازى محمود حجازى35488

37.53019.529192013579.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نرمين عادل سيد احمد اسماعيل على35489

28.527.51126.517.518.511159.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نورا خالد فريد الشربينى35490

34.5278.52814.517.5112.559.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نوران فرج السيد محمود السيد35491

33.5301726.516.520123.579ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نورهان السعيد عبد البديع ابو السعود35492

35209.522.5131910068.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نورهان جمال محمد عطيه ضيف35493
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35.53014.529.51819127.5610ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نورهان خضر احمد خضر على35494

322082710209759.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نورهان محمد رمزى محمد عطيه35495

392919.5281920134.568.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نيره عبد العزيز محمد محمود محمد35496

392918.5281820132.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211نيره عبد الغفار عبد اللـه عبد الغفار محمد35497

26241025.5142099.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211هاله حسين شوقى الصاوى على35498

31.52692581899.569ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211هاله محمد البدراوى جوده نصار35499

36.53017.529.51920132.579.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211هانم ابراهيم على جاد السيد35500

31.5251129.51319.511057.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211هبه محمد على ابراهيم محمد35501

25.5161026.515.51493.557ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211هدى حسين شوقى الصاوى على35502

36.52816.5301818.512959ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211هناء احمد الرفاعى احمد حسن35503

3725.517.529192012848.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211وفاء عبد العظيم عبد اللـه عبد العظيم35504

29209.5241518.597.548.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ياسمين السعيد عوض محمد السيد35505

25.512811917.565.547.5ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ياسمين محمد السيد حامد منصور35506

3828.517291918131.5510ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ياسمينا مجدى عبد الحى حسانين35507

35131025.517.51610149ادارة بلقاس  006الشهيد احمد وجدى بالسماحية الكبرى  0211ياسيمن محمد رجب اسمـاعيـل35508

392919.5292016136.578.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ابراهيم جابر حسين ابراهيم سلمى35509

169.57.514.5914.556.544ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ابراهيم سيف الدين عبد الرازق عبد الجواد35510

34.52117261617114.557ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحميد الجمال35511

2223.512.52014.51792.566ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ابراهيم ياسر ابراهيم عبد الرازق35512

32.522.51521.51519106.567ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد اسماعيل محمود ابو الغيط الجندى35513

3325.5182214.51911367ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد السيد حسام الدين ابوزيد حسين35514

17.524.5141914.51889.558ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد السيد محمد السيد بسيونى35515

3117.5181914.51510076.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد حسن عبد المدبر محمد سيد احمد35516

37.52919.525191913078.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد عاشور احمد عبد الجواد احمد35517

332719251919.512368.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد على المرسى السيد المرسى35518

28.527182213.51410967.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد مجاهد مجاهد على يوسف35519

33.522181716.518.510777.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212احمد محمد محمد عبد الحميد محمد35520

28.51816201317.595.567.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212اسالم شهاب الدين عبد السالم السيد35521

20.519.51424.514.514.59378.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212اسالم صبرى  سليمان عبده سليمان35522

34.521.51825141911367.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212اسالم محمد محمود على شحاته35523

16.5161419.511187756ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212شادى محمد ربيع زكى ابو الغيط35524

38.524.51824192012468.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212عبد الحكيم يوسف عبد الحكيم على السيد35525

28.520.51821.51620104.547.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212عبد الرحمن عمر احمد عبد القادر السيد35526

38.52819.527.519.518.513359ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212عبد الـله عبد الرؤف ربيع البيلى35527

39.52920282017.5136.559.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212عالء صبرى كمال عبد القادر ابراهيم35528

3626.518.52519.516.5125.558ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212عماد عمرو اسماعيل اسماعيل محمود35529

2724.5182117.51710867.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212عمران عبد القادر عبد اللـه عبده ابراهيم35530

1720181715188738ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212فتحى الشحات فوزى محمد حسن35531

172317211412.59256.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212فهمى سليمان فهمى سليمان محمود35532

1823.51621141692.557.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212فوزى عبد النبى فوزى عبد الوهاب عطيه35533

1222.51519.514188346.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212كامل محمد كامل عبد الباقى الشربينى35534

26.519.516.519141995.557.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212كريم احمد مدحت احمد نصير35535

342218.52618.518.511948.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212كريم عماد احمد عوض ابراهيم35536

3828192919.518133.559.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد ابراهيم على الدين احمد على35537

38221928191912658ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد احمد الشربينى محمد محمد35538

2220.517.5241514.59957.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد احمد فكرى السعيد عبد العظيم35539

3926.518.52819.512131.55.58.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد اشرف عبد اللـه سليمان على35540

39.524.52027.52019131.559.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد ايمن محمد محمود مصطفى35541
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39.529.520302018.513969ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد حسن عبد المجيد حسن الشرقاوى35542

37.52819282018.5132.569ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد رضا عبد المولى عطوه ابراهيم35543

1217.51219.51213.57346ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد شوقى عبد البارى السيد أبو زيد35544

22.524182313.513.510156.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد عرفات فرج محمد ابو الحسن35545

27.52418.523.513.512.510769ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمد محمد احمد عبد القادر35546

30.51913221212.596.566.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212محمود محمد محمود عبد الرازق عبد الجواد35547

372516.527.5201712669.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212مصطفى سليمان حلمى سليمان عبد الرحمن35548

33271926.52018.5125.569ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212مصطفى عبد العظيم مشحوت عبد العظيم جابر35549

39.526.516.5261914.5127.569.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212منير عبد اللـه منير يوسف صالح35550

33.524192717.5191217.58.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ابتسام صالح محمد احمد زكى35551

27.52416.52714.516109.56.58.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212اسراء ناصر رجب عبد المقصود على35552

362819.5282019131.57.59.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212االء رضا بركات عبد الحميد الجمال35553

36.52418261618120.578.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212امال اشرف اسماعيل محمد شحاته35554

36.52718.527.518.51912879.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212امانى ابراهيم محمد محمود مصطفى35555

38271827.519.51913079ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212امنيه محمد احمد محمد عبد التواب35556

34.525.517.5271819122.578.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ايمان ابراهيم محمد ابراهيم عبد العزيز35557

31.52818.523191912079ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212دنيا السيد السيد محمد يوسف35558

36261925.519.51912679ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212دنيا عبد العاطى عبد القادر محمد السيد35559

38.528.519.528.5202013569.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212رؤى عيد رجب السيد على35560

3728.518.52719.520130.578.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ريم محمد سعد يوسف سليمان35561

30.526172416.52011469ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ريم محمد شحاته عبد الفتاح35562

30.52117.520.518.52010888.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212زينب على محمود على شحاته35563

14.5181521.512.517.581.568ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212شروق السيد محمد ناصف نصر35564

312817.52819.51812468ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212شرين عبد الخالق صالح يوسف صالح35565

24.52718.524.519.51911477ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212شهد احمد سعد محمد محمد الشرقاوي35566

1614.512.52010177353ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212شهد مسعد خالد راشد35567

36211824.519.51911968ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212شيماء فؤاد محمد محمد عبد العزيز35568

35241821191911767.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212عال ابراهيم فؤاد سليمان عبد الرحمن35569

623.51823.51114.5823.56ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212لقاء حمدى محمد محمد يوسف35570

322817.5272020124.577.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212لميس صديق السيد عباس مصطفى35571

33.526.518.527.5201912668.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212مروه خالد عبد العزيز عبد الجواد ابو الحسن35572

32.52718.527.52019125.578ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ملك عيد المرسى شريف المرسى35573

34271927.52019127.579ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212نورهان احمد عطيه الـله ابراهيم محمد35574

25241925171911077ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212هاله فتحى الشربينى محمد حسين35575

28.5251924.5201911777ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212هاله حمدى نظير متولى سليمان35576

34.52818.527.52019128.56.58ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212ياسمين محمد رفعت ابراهيم عبد المعطى35577

332718.526.5201912568.5ادارة بلقاس  006النهضة ع م بكوم اليهودى  0212يمنى احمد عبد اللـه محمود مصطفى35578

30188.522.511.513.590.578.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213احمد ابراهيم عبد اللـه ابراهيم35579

261882111.51984.578.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213احمد ايهاب عبد العظيم البيلى السعدنى35580

14.5189.5121011.56468ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213احمد عبد الرحيم سامى ابو الغيط35581

302312.523.511121006.58ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213السعيد محمد السعيد حامد هالل35582

27.5161122.51113.58888.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213السيد فتحى السيد ابراهيم عدوى35583

3223.513271217107.57.58.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213خالد مسعد رمضان ابوزيد35584

31191326.51115.5100.548.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213عبد القادر ابو الفتوح عبد القادر ابو الفتوح35585

34.51814281319107.568.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213عبد اللـه ابراهيم عبد هللا عبد العال35586

291511.523.51116.59067.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213عبد اللـه حماده عبد هللا احمد محمد35587

24.515.512.5261018.588.578ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213عمر محمد عبد الرحمن احمد متولى35588

2612.513.52410.51886.546.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213مجدى محمد عبد اللـه احمد على35589
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32.515.514.526.514.516.5103.547.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213محمد زكي عبد القادر ابو الفتوح35590

36.523.51627.514.51811869ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213محمد مسعد احمد فريد35591

382417.528.514.518.5122.559.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213محمد ممدوح حلمى محمد35592

38271828.51819129.579ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213اسراء محمد رمضان حمزه الحسينى35593

382518.528.5181912889.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213ايمان ياسر ابراهيم عوض ابراهيم35594

382717.528.5151912679.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213تغريد الشحات رشدى محمد35595

36.52518.52815181237.58ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213ثناء عالء حامد محمد35596

38.5291929.520181367.58.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213سلمى احمد محمد طنطاوى35597

000000000ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213شرين عبد ربه المغاورى ابراهيم35598

3622.51829.5181912479ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213شمس محى البدراوى عبد المجيد35599

3825.5192918.519.513079.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213شهد ابرهيم زيدان احمد هيبه35600

35.521192814.518.511888.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213فاطمه ابراهيم حمايه عبد السالم35601

3627.51929.51818.513087.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213مروة عبد الرزاق محمد محمد عبد الحليم35602

38.53018.529181913497ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213مريم رمضان محمد عبد البارى35603

34171625161910888.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213منى السعيد فوزي عطية35604

382719281919131810ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213نجالء حسن عبد الرازق حسن جمعه35605

38.52819281820131.589ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213نور مصطفى مصطفى عبد الرحمن35606

35.52919.52918.520131.588.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213نورا محمد ابو زيد احمد بدوى35607

362719.52918.51913089ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213نورهان فؤاد عبد السميع احمد35608

3727.519.528.51819130.589.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213هانم يسرى محمد احمد متولى35609

3626.5182917.51912789ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213هدى اسامه زين العابدين محمد جابر35610

14.51512.5221117.57578.5ادارة بلقاس  006الشلطيطه ع م  0213يمنى عبد القادر محمود عبد القادر اسماعيل35611

30171424.51515.5100.568.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213احمد السعيد ابراهيم السعيد35612

17.5161320131279.556.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213احمد السعيد عبد العال عبد الرحمن حسن35613

30.518.51728.515.51911067ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213احمد محمد هالل يوسف ابو المعاطي35614

34.5221829.514.520118.577.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213احمد ياسر السيد عبد اللطيف الجوهرى35615

2317.516.52813199858ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213السيد محمد على محمد عبد النبي35616

22.516.515.5251316.592.568ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213حامد ناجح حامد احمد35617

2214.513.5271013.58768ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213حسن صبرى حسن ابراهيم الصعيدى35618

3623.515.52817.520120.578.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213حسين محمد السيد احمد عبد الرازق35619

34.522.515.526.5171711648ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213سعد فتحي محمد عرفات سعد النادي35620

17.5129.522814.56968ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213شريف حسن مصطفى عبد الخالق35621

3523.516271620117.569ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213صالح رضا محمد ابراهيم العربي35622

31151024.51218.592.579.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213عبد الستار السعيد عبد الستار السعيد35623

26.51712.5271213.59567.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213على السيد محمد السعيد35624

27000015.52700ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213على ممدوح على احمد35625

3421.5172413.52011078.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213عوض محمد عوض متولى35626

3620.516.52712.519112.578.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213مازن أحمد السيد احمد عبد العزيز35627

2415420.58.5147248ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمد ابراهيم احمد فرحات ابو المجد35628

2115.51126.510168449ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمد ابراهيم محمد ابراهيم احمد35629

27.5141124.5916.58645.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمد رشدى محمد بدوى السيد35630

3219132911.517.5104.545.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمد طارق نعيم محمد المتولى35631

33.52415.527.516.52011759.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمد عبد الحميد يوسف بدير35632

24.510.58.519.59187236.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمد عوض عبد الغني مصطفي شبانه35633

28.52013.5241519.510168.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمود ابراهيم الدسوقي السعيد35634

23.516.511.525.512.51789.556.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213محمود محمد حاتم عبد الحميد محمد35635

28.5168.52711.512.591.568ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213نادر فتحى السيد بدوى السيد35636

28.520.56.525.511129267ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213يوسف السيد محمد محمود السيد35637
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3426.519282020127.598.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213اسماء محمد محمود الشربينى عيد35638

25.51615.52513209588.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213امال غازى فهمى غازى35639

24.51414.526.5102089.577ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213امل فكرى مناع عبد اللـه محمد35640

24119.527101881.575.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213امنيه مجدى عبد اللطيف عبده عبد اللطيف35641

33.52412.52814.520112.589ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213اميرة عطية السيد عطية السيد35642

31.514142813.519.510188.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ايمان عباس السيد ابراهيم عجاج35643

36.529193019.52013489ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ايمان محمد عبد الشافى محمد عامر35644

27.5914.52311.51785.586.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ايه محمد غازى فهمى35645

321717.52716.51811087ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213بسملة عوض يوسف عبد العال يوسف35646

33.518.518.526.5172011478ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213بسنت محمد غازى محمد احمد35647

34.525.51728.514.52012078ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213روان محمد طه ذكى ابو زيد35648

292015.5261218.5102.567ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ريناد حمدى العزبى عبده35649

31.52417.527.51720117.588ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213سامية ابراهيم عطوة حسن عطوه35650

3328.515.527.519.51912496ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213سميه محمد السيد محمد عبد الوهاب35651

332615.527.5181912087ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213شهد ابراهيم عبد المنعم محمد35652

34.52014271620111.597.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213شهد الهاللى ابرهيم صادق ابراهيم35653

301813.52712.51710197ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213شهد محمد عطيه سعد الديب35654

352014.526.5202011697.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213صابرين فكرى رياض عبد العليم35655

32.5151426.514.517102.587.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213عبير احمد عبد الحكيم محمد ابو المجد35656

37.520.5192615.516118.599ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213فاطمه عبد السميع طه زكى ابو زيد35657

35.519.518.52712.51711398.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213لقاء محمد البسطويسى المنسى35658

33.520.517271116.510988.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213مريم احمد محمد رضا ابراهيم عامر35659

3724.5182816.51812488ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213مريم محمد عوض الشربيني عيد35660

3721.518291618121.598.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ملك سعد احمد فرحات ابو المجد35661

3223.5182917.517.512087.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213منه محمد السيد عبد اللـه السيد35662

28.517.5132612.51497.588ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ناريمان احمد فاضل رضوان35663

38.529.5193019.518136.586ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213نانسى عصام حسن البغدادى محمد35664

311814231517.510187ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213نداء العدوى عبد اللـه محمد رضوان35665

37.5231928.519.518127.588.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ندى عبد الرحيم السيد زكريا عبد اللطيف الجوهري35666

36.52619.52919.518130.589ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213نورا فؤاد احمد محمد ابراهيم مطر35667

35.525.518.528.5141612288ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213نورهان سامى عبد اللطيف عبد العظيم35668

39.52919.529202013799ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213نيرة احمد محمد العوضى الزيني فوده35669

37.52318.52917.518125.599ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213نيرة اسامة عبدة عطية35670

33.523.518.52916.51712178.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213هدى محمد هالل يوسف ابو المعاطي35671

38.523.518.5291820127.598.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213هدير عبد الناصر ناصف نصر علي35672

34241828.515.51812089.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213هويدا ايهاب احمد محمد ابراهيم35673

37221827.51618120.599.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213وعود محمد محمد السعيد عبد المطلب35674

33.521.51723.51315.5108.589.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213ياسمين محمد جمعه السيد السعيد35675

33.518.516.5221320103.578.5ادارة بلقاس  006الكردود ع م  0213يسرية الجوهري عبد الباري محمد35676

30.5191827.51518.511077.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215احمد عبد الجليل قدرى عبد السالم35677

331317.5271319.5103.586.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215عبد السميع عبد الحميد عبد السميع احمد35678

36.519.517.52713.519.511477ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215محمد السيد عبد الستار على35679

29.51514.52511.51795.586.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215محمد الشربينى محمد السيد محمد بيلى35680

33.524.516.52713.518115810ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215محمد انور احمد مصباح35681

22.511.59.523.58.512.575.576.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215محمد ايهاب فتح اللـه محمد35682

321315251318.59867.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215محمود ابراهيم عبده حسين عبد العزيز35683

37.52415.5281519.512099ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215اسراء السماحى عوض محمد35684

3520.51427.5141811188.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215اسراء عبد الحكيم سالم محمد سالم35685
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34.521.514.527.5151711388.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215ايه السيد سعد الدين احمد35686

34.518.515.52910.52010883ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215بسمه عبد العاطى احمد عبده35687

3419.51625.5716.510287ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215دنيا رضا رجب سيد احمد35688

36.520.516.526.5151711588ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215دنيا وليد عطيه مختار محمود35689

32211623.5819100.587ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215زينب على حامد على35690

3518.514269.519.510388.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215ساره صبرى حمايه محمد ندا35691

231615.52310.519.58888.5ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215عايده على عبد المجيد مصباح35692

33.520.513.52310.51910188ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215منة وائل فوزي محمد النجار35693

28.522.51324.5111699.587ادارة بلقاس  006فصول النصر ت أ بالمقبولة  0215منى ذكى عبد اللـه السيد35694

39.528.51829192013458ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ابراهيم محمد ابراهيم محمد35695

37.52716.528.516.51912668ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ابراهيم محمد عبد العال السيد عبد العال35696

32.51510.52313.518.594.557ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ابراهيم ناصر ابراهيم محمد35697

362515.53013.519.512069ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد السيد فتوح حسن35698

332216301619.511768ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد الشحات عبد العزيز حسن35699

13105.5226.510.55778.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد الشربينى حسن محمد35700

341313251318986.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد امير الشحات محمد35701

33.529.582914.520114.568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد حماده السيد ابراهيم35702

166.56.525.591563.55.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد حموده عبده على حسن35703

2118122711.51489.55.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد رمضان عبد الحكيم السعدنى35704

3112.51227.517.518.5100.55.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد ضياء احمد محمد35705

23.5238.527.511.519.59458ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد طارق ابراهيم العدوى35706

372518.52918.5181285.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد على حامد الشربينى35707

34.53018.53019.520132.55.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد على محمد على ابوشعيشع35708

363019.5302020135.57.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد عمر عوض احمد زاهر35709

383019.5302020137.588.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد عوض المتولى محمدعلى35710

20.52917.529.51419110.57.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد عوض حسين عوض شلبى35711

35.526163016.519.51245.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد غرز الدين حسن عبد اللـه35712

21.52213.52616.51499.54.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد محمد عبد الصبور محمد35713

23.512.58.525141783.558.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد محمد عبد العزيز جمعه35714

30.53019291819.5126.559ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد محمد عبد العظيم الشربينى35715

32.52716.526.517.515.512037ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد محمد عبد الباقى الصاوى35716

24.52916.528.517.51611658.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد محمود ابوزيد محمد يوسف35717

212815.5261416104.53.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد مصباح السعيد محمد35718

82317.52413.513864.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد هاشم احمد محمد35719

37.530192918.519.513468ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد يحيى احمد محمود حسن غانم35720

21.52816291614110.54.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216احمد يوسف عبد الباسط يوسف عبد الغفار35721

2728192916191194.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ادهم حسام فوزى محمود اسماعيل35722

22.53017.52915.518.5114.557.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسامة عماد عبد الفتاح فريد35723

7.51316.524.510.513.5724.56ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسالم عبد العظيم محمد المليجى عبد القادر35724

15.515.513.52713.510854.57ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اشرف السيد محمد سالم35725

192615.521.51716994.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اشرف محمد السيد احمد محمد العراقى35726

21.526.51524.51517102.54.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اشرف هانى عبد المقصود دهيم35727

26.527.517.526.517201154.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216السيد ثارى ابراهيم محمد35728

14.520.514191410826.55ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216السيد عبده السيد المليجى35729

24.52816.5291615.511466ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216السيد فتحى عبد الغنى محمد35730

22.529.5182916.518.5115.54.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216السيد محمد السيد عبد الحميد35731

8.51213.52313.513.570.54.57ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216المتولى محمد المتولى محمد35732

35.53017.52816.518.5127.55.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اياد البيومى ابراهيم امام35733
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5.5161425121372.54.56ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ايهاب بدير احمد محمود منصور35734

3116.517.527.51618108.57.56ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216باسم ابراهيم محمد طه السيد35735

20.519.51325.59.516.58875ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216حمايه ياسر حمايه السيد35736

1.510.54.5102.552922ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216حمدي وليد محمد محمد السيد35737

28.52315.527.513.51310855ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216خالد محمد مسعد سليمان35738

2721.51626.514171053.56ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رحيم فايد عزاز محمد35739

3223162715.517113.54.56ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رشاد جهاد رشاد عبد العاطى35740

362819281719.512844.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد اسامه محمد السيد المغازى35741

261913.524.51115.59454ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد اسماعيل على شعيشع35742

292715.524.5141511054.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد المغازى سعد محمد المغازى35743

35.527.517.528.518.520127.55.57ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد تامر السيد خليل35744

3228.517.526.51917.5123.577ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد حامد حميدو عبد اللطيف35745

33.528.518291915.51287.56ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد ربيع ابراهيم العدوى35746

10.519.58.520.5811674.52.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد مجدى على محمد احمد35747

22.5161418.514.51485.57.56ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زياد ياسر رمضان عطيه35748

34.51816.52912.515.5110.57.55.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ساهر نادر السيد المهدى محمد35749

1628.518.52.51147.52.54.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شهاب السيد عبد الرحيم على35750

16.515.515.523.511178266.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216صبرى رضا عبد الهادى عبد الحميد35751

341916.528.512.515110.556.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216طارق حماده زكى ابراهيم35752

34.52217.52613.514113.555ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216طارق عبد اللـه السيد عبد النبى35753

32.5241828.5141911758.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد الرحمن احمد عبد اللـه عبد المجيد35754

22.5231224.512.517.594.564ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد الرحمن السيد على عبد الحميد السيد على الحمادى35755

2224.517.525.51519104.565ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد الرحمن فوزى حسن سيد احمد35756

24.5271723.514.516.5106.548.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد الرحمن ناصر عبد اللـه عبد العال سعيد35757

38261827.518.51912858.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد الفتاح السيد عبد الفتاح عوض35758

37.529.51927.518.519.513268.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد اللـه محمد عبد القادر محمد المغازي35759

34.52517.5251618.511858.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد اللـه وائل عبد هللا غازى السيد35760

7179.519.510.51763.546.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عبد الموجود عوض عبد الموجود عوض35761

252616.523.515.519.5106.557ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216على السيد احمد ابراهيم35762

32.52516.523.51519112.559ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216على الشربينى محمد الشربينى35763

252614.5261219103.555ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216على عبد اللـه السيد ابوشعيشع35764

36.52916.527.51719126.559ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216على عمر محمد عمر35765

131910.52211.516.57653.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216على محمد عبد الحميد اسماعيل35766

13.519.510.524.511.51179.554.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216على محمد على محمد35767

222313.525.51417.59864.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عمر محمد محمد حامد35768

24.520.516.526.514.518.5102.558ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عوض ابراهيم عطا ذكى35769

5.519419118.558.551.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عوض رمضان عوض عبد المنعم35770

32241725.515.51911446ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عوض عبد اللـه عوض السعيد35771

39301927.517.519.513368.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عوض عطوة عوض عبد اللطيف35772

37.529.5182616.520127.558.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عوض محمود عزت على ابراهيم35773

3529.519281920130.548.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فارس صابر احمد صابر35774

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فارس صفوت رمضان السيد35775

382816.528.516.518.5127.5610ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فتحى عبد المنعم السيد سالمه35776

2725182515.517.5110.558.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فتحى محمد فتحى محمد35777

302416.527.513.519.5111.548.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216كريم ابراهيم حامد المغازى35778

122013.526101681.53.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216كريم ابو المحاسن فهيم خليل35779

820.58.5228.51167.537ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد احمد على الشربينى35780

18.52015238.514854.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد السيد عبد اللطيف السيد35781
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15.51913218.515.57748ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد السيد فهيم السيد35782

1918724.510.5147947ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد السيد منصور محمد35783

3725182917.519.5126.55.510ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد الشحات فيروز احمد35784

37.529182917.520131510ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد ايمن حلمى عباس35785

372917.529.516.520129.5510ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد جابر محمد جابر ابو شعيشع35786

292313.525.51413.510568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد حامد البكرى فرج اللـه35787

22.53016.52815.518112.559.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد حمدى عبد الهادى عبده35788

32281228.51714.5117.569.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد خالد عبد المعطى البيلى35789

27.52411.527121510269ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد رؤف يحي محمود35790

3729.517.530182013269.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد رمضان المراكبى عبد المجيد35791

31.528.515.528.51419.511858.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد سامح احمد بركات35792

17.526.5112210.517.587.558.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد شكرى محمد محمد35793

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد عادل محمد عبد الفتاح35794

28271829.511.51711459.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد عاطف عبد الوكيل مهدى35795

1319.51323.58117748.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد عبد الحميد السيد محمد سعيد35796

31.5271828.513.520118.558.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد عبد الحميد عبد السالم عبد الحميد35797

34.5301927.5162012759ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد عبد اللـه محمد السيد عطيه35798

38.53019.528.51920135.56.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد محمد عبده محمد جبر35799

37.53019.527172013169.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد محمود عبد المولى على35800

18.5251223315.581.54.57ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد منتصر زين الدين السيد35801

24261428.51119.5103.55.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد هانى سرور عبد الفراج35802

342815.5279.518.51145.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد هيثم عبد اللـه عبد السميع35803

29.525.51627.51117.5109.55.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمد وجدى عبد الغنى الشربينى35804

34.52618261320117.559.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمود احمد محمود احمد35805

2829192916.520121.55.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمود عبد العزيز ابراهيم المتولى35806

262615.52717.519.5112710ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمود عبد العليم عبد الفتاح السيد35807

2829.51724.512.519111.559ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمود غانم الغريب ابو اليزيد35808

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمود محمد رزق حسن35809

29.5271928.51217.511678ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محمود هانى عبد اللـه محمد35810

222718.526.516.519110.569ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216محى البيلى محمد السيدعلى35811

3629182615.519.5124.55.510ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منتصر على عبد الصمد جابر35812

25.5281928.51319.511469.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نور عبد الفتاح خليل عبد الفتاح35813

35.52920292019.5133.58.510ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216وائل محمد عبد الرحمن محمد35814

33.5292028.5162012768ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يحى عبد السالم احمد عبد العال35815

30.53019.525.51119.5116.56.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يوسف ابراهيم ابراهيم محمد االلفى35816

20241326.59.516.59354ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يوسف عبدربه السيد محمد عامر35817

21291827.512.514.51085.56.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يوسف محمد عبد الحميد على35818

35302028.519.517.513369ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يونس رفعت يونس المغازى35819

32.53020291817129.568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسراء احمد خيشة عبد الحكم35820

35.53019.528.516.5171305.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسراء حمدى سامى محمد35821

2927162710.516.5109.55.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسراء سعد المتولى محمد35822

27.5281826.5131711368ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسراء فتحى يوسف محمد35823

31291929.516.51712567.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسراء يوسف السيد يوسف35824

2429162511151057.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسماء احمد عبد النبى احمد35825

38.53020301720135.579ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسماء السيد محمد محمد حامد35826

35.53019.527.517.52013089ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسماء عبد الغنى على عبد الغنى35827

14.524.512.525.510.516.587.575.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسماء عبده ابراهيم عبده35828

2518.511.525.510.5179167ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اسماء محمد عبد الهادى الششتاوى35829
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323019.5281820127.57.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216االء حامد احمد عبد اللطيف رزق35830

313017.5291619.5123.58.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216الزهراء محمد السيد على الصواف35831

22.52916291518.5111.588.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216الهام المعداوى جالل المعداوى35832

19.52414.529.57.516.59562.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216امانى محمد المغاورى احمد35833

35.53019.525.518.51712967.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216امل السيد منير محمد35834

292818.529.516.519121.55.57ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216اميره نادر عيسى عبد اللـه35835

31.518.51627.51420107.57.57ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ايمان جمال عبد القادر ابوبكر عبد القادر35836

26.525.514181217967.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ايمان مرجان حمدى محمود35837

24.512.515228.519.582.568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ايه الصديق محمد الصديق35838

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ايه عبد الفتاح رضوان عبد الوهاب35839

31.515.51826.514.52010668.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ايه على عبد القادر عبد العال35840

30.528.518.53017.519.512588.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216بسمله احمد محمود السيد35841

32.52318.52914.519.5117.589.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216بسمه صبرى على السيد احمد35842

3322.517.52916.520118.589ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216تسنيم حمدى عوض العدوى35843

3828.518.53017.520132.56.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216حنان ابراهيم محمد الجوهرى35844

33.518.519.528.5142011467.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216خلود ابراهيم سالم على محمد35845

31.519.51824.511.52010568ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216خلود سامح عبد اللـه محمد سالم35846

383019.529.520201378.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216دعاء عبد البديع محمد السيد على35847

30.52319.528.512.5191145.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216دعاء ماجد محمد عبد الفتاح35848

3529.5202917.52013168ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216دنيا عالء ابراهيم عبد العزيز35849

31.5272027.517.518.5123.568ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216دنيا فؤاد السعيد عبده35850

27.521142710.51410089.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216دينا عبد اللـه عبد المعطى البيلى35851

38.526192919.51913288.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216راشا ماجد احمد محمد على35852

يا ماجد احمد محمد على35853 3829.52029.5202013789.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ران

38.5251729.5182012879.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ربعه محمد عبد الجليل محمد35854

3025192917.520120.569ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رحاب احمد البدوى احمد  السيد عبيد35855

37292030202013688.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رحمة رضا مناع عبد اللـه محمد35856

34.528.52030182013187.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رغداء السيد السماحى على فوده35857

36.529.5203018.518134.588.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رقيه عبد الخالق عبده عبد الخالق35858

33.53019301920131.5910ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رنيم محمد بيومى احمد بيومى35859

34.5302028.519.520132.598.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216روضه ايمن السيد صالح35860

28.52918.53018.515.5124.587.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216رينال ياسر السعيد عبده35861

39302029.52020138.589.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ريهام ايمن عبد الجواد حجازى35862

3929202918.515135.586.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ريهام عبد العزيز محمد عبد العزيز عبدربه35863

27.5291826.516171177.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زينب احمد السيد ابراهيم حسن35864

38.530203019.52013889ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216زينب السيد فتحى محمود35865

34.53019.529.519.51513379.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216سارة فريد شوقى عبد الفتاح35866

30271927.515.51611976ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216سالى اشرف عبد اللـه الصاوى35867

1424.517.525.591890.578ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216سحر على السماحى على35868

32.528182916.5181246.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216سما مسعود عبده عبد الخالق35869

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216سميره محمد السيد عطيه35870

22271427.51416104.5910ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216سهيله السيد المعداوى محمد35871

272716.524.5162011189.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216سهيله عبد الناصر السيد عبد القادر35872

29.52917.52817.518121.589ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شروق ابراهيم احمد على احمد35873

2524.518281620111.578.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شروق السيد عطيه هالل35874

17.524.56.527313.578.54.54.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شروق حماده السيد ابراهيم35875

343019.5291819130.579ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شروق محمد غندى محمد محمود35876

34301829.513.5201257.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شهد احمد غازى احمد35877
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362919.529.520201347.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شهد مجدى عبد المعطى عبد السالم35878

32.53016.5301718.51267.55.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شهد محمد عزت محمد احمد35879

2528152913201107.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شهد محمد يونس محمد على35880

35.5231628.512.520115.589ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شهد هانى سامى عبد العزيز35881

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شيماء جمال مصباح خليفه35882

30.527.514.527.5151811555ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شيماء رفعت فاروق البيلى35883

22229.524819.585.553ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216شيماء طاهر جمعه محمد35884

3730203020201377.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216عال احمد مصباح محمد35885

27252027.51218111.57.59ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216غاده محمد عبد العظيم احمد موسى35886

3829.519.5302020137710ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فاتن ايمن عز عبد المقصود35887

39301928.51920135.55.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فاطمه ابراهيم الشربينى ابراهيم35888

2930182916.518.5122.55.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فاطمه الزهراء احمد عبد الحميد ابو العنين35889

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فاطمه السيد البيلى اسماعيل35890

382919.529.519.520135.57.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فاطمه على حسين عبد الغفار احمد35891

35.5292029.5192013379ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فاطمه نشات ثابت السيد35892

38.53019.53020201387.59.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فرح احمد ابراهيم احمد35893

28251829.516.5201177.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216فرح عبد الرحمن احمد سيد احمد35894

332416.5295.52010868.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216كريمه السيد اسماعيل السيد35895

31.526162315.51811289.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216لقاء عالء زكى ابراهيم35896

28.5221827.510.519.5106.588.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216لقاء هاشم حلمى عبد الحافظ35897

31.528182512.5191156.58ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216لمياء احمد عبد العليم على محمد35898

26.523.51826.59.5151046.57.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ليلى ثابت محمد السيد احمد35899

312618.52515.51611686.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ليلى مدحت فؤاد خليل35900

302617.527.516.515117.568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ماجده فوزى عبد الفتاح على35901

31.52818281315118.569.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ماجده محمد السيد العربى محمد35902

30.52917.52815.517120.569ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ماهينار محمد عوض عبد الرازق35903

34.5302029.5181813247ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مروه رضا محمد بركات35904

222314.528.58.51696.574.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مروه عبد الحكيم عبد الجواد عبد العاطى35905

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مريم السعيد السعيد يوسف الطحان35906

24191724.521886.554.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مريم على محمد ابراهيم35907

3330192716.520125.579.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مريم محمود على الشربينى35908

31301826.51318.5118.569ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ملك ابراهيم فؤاد معوض35909

312519.527.5121911569ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ملك رضا عبد المنعم السيد عمار35910

22231518.5216.580.565.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منار البيلى حسن محمد محمد35911

132216.51811470.563.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منار محمد محمد على35912

36302026.51920131.568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منه اللـه اشرف عبد الحميد شمس الدين35913

2725.52027.59.516109.567ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منه اللـه جالل محمد الجوهرى35914

35272029192013068ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منه طاهر صالح طاهر35915

36.530202918.519134610ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منه مجدى احمد حسين على35916

39302030181913769ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منه نبيه سعد عبد الحميد35917

35.5302029.515.516.5130.568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منى المحمدى شحاته حسين35918

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216منى راضى فهمى توفيق حموده35919

32271827.51019.5114.559ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مها السيد عبد اللـه محمد العرفى35920

34.5302028.5131912669ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216موده بدير محمود عبد العزيز35921

363019.52917.520132510ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مى اسامة محمد فريد35922

3930202818201355.58.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مى السيد عوض على ماضى35923

35292029172013069.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216مى محمود محسن محمود35924

34282029.51517.5126.559.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ميرنا وحيد فريد محمد35925
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18514.521.5215.56144ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ناديه محمد عيسى على عيسى35926

212315.52511.5149677.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ناديه وجدى البكرى فرج اللـه35927

37302029.51918.5135.569.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نجالء ابراهيم شعبان عطيه35928

36.5272029.519.520132.567.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نجوى محمد عوض محمد المغازى35929

34.52920291919.5131.568.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نداء محمد عوض امين محمد35930

39.5302028.517.520135.569.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ندى ابراهيم رشدى ابراهيم35931

37292029.518.520134610ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ندى بشير السيد حامد السيد على35932

26.519.519.5291520109.569.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ندى على حمايه السيد35933

1818.515291217.592.559.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ندى عيد السيد عبد العاطى35934

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نرمين محمود ابو السعد السيد35935

322918.526.5141712069.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نهله رفيق ابراهيم طه الغرباوى35936

30.52718.526.51319.5115.559.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نورهان سعد جابر عوض35937

292817.52013.516.510855.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نورهان فتحى السيد على35938

352819.521.5161812067ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216نورهان نشات جميل عبد المقصود35939

313018.524.5181812268ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216هاله طارق الشربينى السيد35940

34.527.51827.518.51912669.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216هاله عبوده عبد اللـه محمد المغازى35941

312818.520.516.517114.566ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216هايدى طارق عبد اللـه مصباح35942

27.52917.518111610365.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216هبه اللـه محمد اسماعيل فؤاد35943

3728.51929.519.518133.569.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216هدى عبد اللـه محمد عبد الشافى35944

27.529182614.51711568ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216وفاء ياسر صابر يونس عبد الحميد35945

2727.517.527.515.51611567.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216والء محمد السيد احمد السيد35946

333018.52916.51912769ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يارا ايمن السيد صالح35947

363020291918134710ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ياسمين السيد القصبى حسانين35948

31.53019.529.518.51512969.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ياسمين حسن عبده حامد البيلى35949

22.5271823.511.514102.567.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ياسمين رائد على احمد35950

2029.51825.513.516.5106.575ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216ياسمين كمال يوسف على35951

2525182515.517.5108.576.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يسرا سعد على على عبدربه35952

26.529.51924.515.516.511586.5ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يمنا عبد الغفار انس الوجود عبد الغفار35953

000000000ادارة بلقاس  006الشوامى وابو دشيشة ع م  0216يمنى محمد اسماعيل السيد35954

313019.52917.51912778.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217احمد السيد محمد شريف35955

171512.5261119.581.56.54ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217احمد زين بدير السيد احمد35956

222715.528.59.519102.574.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217اسامه مالك رمزى محمد35957

3124.51226.51418.510887.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217اسالم حمايه ابراهيم محمد السيد35958

2929182917181226.59ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217جالل احمد جالل مصطفى35959

23.52212.5297.515.594.56.55.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217جمال عبد الناصر السيد السيد سلطان35960

2929162815.516117.577.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217خليفه ياسر خليفه ابراهيم35961

2625.59.523.5101494.553.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217رضا سمير صالح احمد35962

33.53018.52917.519128.576ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217رياض جمال الدين رياض السيد على35963

302612.5281118107.56.55.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217صبرى السيد الغريب ابو اليزيد35964

142615.525.512169364.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217صبرى نصر القطب عبد الحميد35965

12.5241022.511.513.580.566.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217عبد الرحمن محمد عبد المنعم عبد العاطى السيد35966

212815.527.514181066.54ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217عبد القادر الشحات محمد عبد القادر35967

272916.52713.5201136.56ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217عبد اللـه عبد العليم ابو المعاطى البيلى35968

342919.52918.52013069ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217عزت احمد السيد عبد الحميد35969

2829.51928.517.518122.56.58ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217على عبد الحليم على عبد الحليم35970

142117251217.58976ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217على عصام ربيع محمود35971

3429182917191276.57ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217عمر محمد حسين محمد35972

36.5301928.519.516.5133.56.58ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217عمرو عاطف السيد محمد احمد35973
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203015261516.51066.56ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217فارس حمدى محمد المرسى احمد35974

72813298.51685.56.58ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217لطفى منصور لطفى محمد35975

36.52919291616129.57.58ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217مجدى محمد مجدى محمد سليمان35976

1321.511.514814684.57.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217محمد حماده محمد كامل ابوشعيشع35977

192915.527.515.514106.57.57.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217محمد رضا على عبد الحليم35978

142612.5261514.593.56.57.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217محمد صبرى عبده المهدى35979

152512.52710.5159057ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217محمد عاطف فريد الديسطى35980

20.52715281617.5106.56.57.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217محمد عبد الفتاح محمد عماشه35981

212916.5261516.5107.567.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217محمد نضال صالح السيد احمد السيد حامد35982

20.5291527.515.517.5107.57.58.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217محمد ياسر عرفات محمد حسن35983

10.52110.524.57.512747.57ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217هانى عالء ابراهيم عبد القادر35984

25301527.51615.5113.556.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217اسراء اشرف محمد عبد المجيد35985

213015.526.51414.51076.57ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217اسراء ياسر السيد محمد محمود35986

15261625.511.516.59466.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217االء هانى ابومسلم السيد35987

1326.513.52411.51388.577.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217ايات محمد زكى ابراهيم35988

2529182717.517.5116.567.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217ايمان ريحان مصباح عبد العزيز35989

23301927.51717.5116.56.58.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217ايه اسامه محمد عبد القادر35990

2230192917.517.5117.567.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217ايه السيد عبد السالم حامد35991

24.5301828.515181166.57ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217بسمه عبد القوى احمد على على35992

يا حميدو محمد عبد الباقى شريف35993 27.53019.528.51718122.576.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217دال

283018.5291618121.56.57.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217شروق عبد السالم عارف عبد اللـه35994

18.5271322.5915.5904.56.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217شمس رضا السيد حسن35995

3730193018.520134.577.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217شهد محمد محمد حسن احمد35996

1712.58.513512.5565.52.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217فتحيه محمد سويلم حسانين35997

3530192918.518131.57.57.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217مريم محمد على عبد اللطيف35998

33.5301928.518.518129.57.58ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217منه وائل نجيب محمود35999

19.53010.527.51116.598.576ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217ندى احمد عبد اللـه احمد عيسوى36000

383019291818.51345.58.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217نرمين نصر نصر الدين البدراوى36001

3830192917.516133.569ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217نوران محمد رمضان ابوزيد36002

1328.510.520.571279.565ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217نورهان حمدى طلبه محمد36003

23221528.59.516.5984.55.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217نورهان خليل على محمد36004

3929192917.518.5133.54.58.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217نورهان رأفت عبد العزيز على اسماعيل36005

33.52918.52716181247.58ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217ورده على ابراهيم طلبه36006

3025.516.528.59.51811049ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217وسام ياسر البدراوى على36007

3829.52029.518.519135.57.59.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217والء نبيل السيد محمد36008

36301928191913269ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217ياسمينا سامح ابومسلم السيد سليمان36009

24.528.515.52812.511.51096.57.5ادارة بلقاس  006السبعه ع م  0217يسرا صادق محمد عبد الصادق36010

2729182718.518119.559ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ابراهيم شاكر على عبد الجليل36011

31.527.52029.51820126.56.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ابراهيم عبوده راجح جاد36012

26.5201928.515.517.5109.56.58ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد حماده محمد احمد جاب اللـه36013

31.522192915.5191176.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد خالد محمد السيد احمد36014

34.521192916.5181206.58ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد ضاحى عطوه هاشم36015

32.51818281615112.56.58ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد عبد الرازق محمد عبد الرازق36016

21.5131524.59.511.583.567.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد ماهر محمد محمد احمد36017

30.528202716.5161226.57.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد محسن حمزه احمد36018

199.519.526.5141788.56.58ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد محمد عبد الستار بيومى36019

2716.519.52915171076.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد محمد غازى ابو المعاطى36020

30.524.519.528.516191196.57ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد محمد فايز البيلى نصار36021
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22.5191827.51219996.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد محمود احمد محمود36022

21.522.5172715.516103.56.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد نادر السيد محمد ابراهيم36023

31.52818.52817201236.59ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218احمد نجاح منير نصر36024

35.52719.53017.519129.56.59ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ادهم صبرى السيد الشربينى36025

322217.529.514.516115.568.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسامه السيد صابر عبد الحميد36026

26201424.5131697.566ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسامه محمد احمد ابراهيم36027

181815.52511.515.5886.57.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسماعيل عطيه اسماعيل عبد الحميد36028

23.52518281315.5107.569ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اشرف على السيد ابراهيم36029

35.5292029.517181316.59ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اكرامى خالد محمد عبد الرازق36030

31.5201826.514181106.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218السيد احمد السيد محمد االلفى36031

33.52818271720123.568.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218السيد حمدى السيد محمد36032

11.520.51723.51314.585.55.56ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218السيد عوض السيد عوض36033

23.519.51724.514.5159966.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218السيد لحظى مسلم ابراهيم36034

31.52719.528.516.519.512368.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218باسم امير صبرى السيد36035

20.52113.5271119.5935.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218بالل السيد عبد السميع السيد الشرقاوى36036

38.52820302020136.579.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218جهاد قدرى عبد الحكيم عبد الرازق نصار36037

9.514.5132110126867ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218حمدى محمد حامد عبد الغفار36038

01516.524.5806437ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218خالد على اسماعيل محمد36039

6.516.516171315.56937.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218رضا محمد نجيب عبد الحفيظ36040

3328.519.5291716.51276.59ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218روحيم سامى عوض عبد الرازق36041

9.519.516.524812.577.56.56.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218رياض السيد احمد رجب36042

25.5261827.513.518.5110.54.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218زياد عبد الهادى عبد الرازق عبد الحميد36043

19.52316.525.51617.5100.557.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218سرحان محسن سرحان ابراهيم36044

315.514.525.511.5157058ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218سعد عوض محمد سيد فرحات36045

61411209116044ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218سمير عوض سمير عبد الغفار36046

38.529203018.518.51368.59.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218طارق بكر السيد عوض نصار36047

373020301919.51367.59ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عادل لمعى عبد الحميد محمد36048

151613.5258.512786.56ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عادل هانى رضا سليمان36049

5.5171719.56.5965.53.54.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عبد الرازق صبرى رزق عبد الجليل36050

15.52117.5281414.59687.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عبد الرحمن احمد ابوزيد ابراهيم فرحات36051

30261825.51215111.569ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عبد الرحمن فريد شوقى احمد اسماعيل36052

31.526.51627161611778ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عمر فتحى فرج السيد36053

22.52516.527.516.515.510888ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عمر محمد ابراهيم غازى36054

372919.5301916134.589.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218فادى ايمن فايد على36055

37.52819301916.5133.589ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218فارس سامى عبد الفتاح عبد الغفار36056

16.52717.527.515.51410487.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218فتحى محمد مراد عبد الحليم القريعى36057

37291929.518.518.513388.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد احمد محمد موسى36058

222.516.524.511.5127765ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد جميل محمد الدسوقى36059

362617.52918.516.512778.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد حماده عبد الحميد محمد36060

372919.5302017135.588.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد خالد عبد الرازق المغازى36061

24.52716.524.51814110.576.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد رضا السيد محمد االلفى36062

34.52919.529.51913.5131.587.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد سعد صابر عبد اللطيف36063

34.5271826.51716.512388.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد سعد محمد العوضى36064

13.52516.5227.51484.555.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد شوقى الشربينى فوده36065

373018.5292017.5134.588.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد عبد القادر محمد محمد سليمان36066

37.529.519.5292017.5135.588.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد عصام عبد العزيز حسن36067

32.527.519.5281816.5125.588.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد على فايق احمد36068

3729.519.530181813488.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد عوض السيد احمد36069
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21.52513.52810.51298.588ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد محمد السيد رمضان36070

372919.529.51714.513289ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد ياسر ابراهيم عبد المقصود36071

34.52818291616.5125.589ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد يحى السيد غازى36072

34.526.51827.51716123.589ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمد يحى محمد السيد36073

36.530203019.51813689ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمود اشرف الحسينى احمد36074

31.529.5192715.514122.588.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218محمود حماده عبد الحميد محمد36075

34.53018.528.51418.5125.569ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218مروان محمد ابراهيم مغربى36076

16.5251622.516.511.596.588ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218منتصر رضا محمد عوض جاد36077

192812.5241411.597.587.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218نور الدين ابراهيم فوزى ابراهيم الرفاعى36078

38.52918271916.5131.588.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218هشام عبد الحميد ابومسلم عبد الحميد عفيفى36079

3628.519.5291816.513188.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218وليد جمعه شعبان المرسى36080

363018.529.5182013269.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218يوسف محمد اسماعيل يوسف الجزيرى36081

11.526.512.514.513.59.578.588.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218يونس ماهر يوسف جمعه36082

18251524.513.5149668.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسراء الصافى حسين الشهاوى36083

000000000ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسراء عبد المجيد على عيسى36084

26.5261825.513.518109.566.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسماء البدوى عوض عبد الوهاب36085

31.527.517.5271618.5119.568.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسماء السيد فتحى عطية36086

292718.526.51418.511568ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اسماء خالد عبدالـله محمد صبحه36087

37.528.519.529.5182013368.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اصاله وليد ذيدان حامد36088

383019.529.52017.513788.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218االء يسرى ابراهيم جاد36089

3629.519.525.52018130.589.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218الروميساء السيد عوض محى عطايا36090

35261929.51717126.587ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218امانى سعد السعيد ابراهيم36091

36.52919.528.518.51613288ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218امل السيد عبد الفتاح عوض36092

3629.519.529.51919133.587.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218امل حامد لطفى عبد الرازق36093

2829.51527.517.515117.587ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218امل وليد عبد المنعم على36094

3524.519.52718.516124.587.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218اميره عبد العظيم محمد مصطفى36095

3729.519.52918.518.5133.588ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ايه عبد السالم محمد ابو العز36096

32.53017.527.516.51712489ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218بسمله خالد عبد الفتاح عبد العليم36097

35.5271928.51917.512989ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218بسمله خالد محمد خليل36098

38.5302029.5201913869ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218بسمله عوض عبد الـله مصبح غازى36099

38.529.52029.52019137.586.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218بسمله محمد عبد السالم احمد ابو الريش36100

33.52915.5261817.51228.57.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218بشرى السيد احمد السيد36101

24.52817.52715.512.5112.576.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218حنان السيد حسين احمد الشهاوى36102

212615.5271412.5103.577ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218دنيا عبد الناصر عبد الستار بيومى36103

30.5211220.51011946.56ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218دنيا مبروك فرماوى محمد36104

35.52914261818122.578.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218راحيل عالء احمد ابراهيم36105

دا محمد محمد ذكى36106 2428152514.512.5106.578ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ران

302818281514.511978ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218رحمه محمد سرحان ابراهيم36107

3728.519.530191713479ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218رشا ابراهيم مسموع على36108

34.52818.5301617.512778.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218رنا محمد عوض عبدربه36109

372819.5301920133.579.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218رنيم يحى عبد العزيز محمد36110

21.525.512231411.59648ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218زهراء اشرف الحسينى احمد36111

26.528172817.5151178.58ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218زينب رشوان معوض سليمان36112

36.52917.528.51915130.579.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218زينب عباس السيد عباس36113

3628.516.52816.517125.57.59ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218زينب محمد ابراهيم محمد مصطفى36114

35.529162917.514.512779ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218سارة محمد عوض عبد الحميد36115

322814271917.51206.58ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218سلوى خالد عبد اللطيف عبد الهادى36116

34.52717.528.51915126.559ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218شهد احمد محمد عبد العليم36117
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36.528.5163018.519129.5710ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218شهد شريف مجدى حسن36118

34.529.511.52718.51812179.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218شيماء الشحات ابراهيم احمد36119

383018.52916.51913278ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218شيماء عمرو عبد الحكيم عوض36120

35.529.51929.517.52013178.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ضحى مهند صبرى عبد الواحد36121

302615.527.513.517.5112.567.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218عبير محمد محمود الششتاوى محمد36122

3828.519.528.51819132.598.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218غاده عمرو عبد الحكيم عوض36123

38.528.51829.518.517133810ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218فاطمه محمد شحاته عبد الحميد36124

3829.519.529.519.51813689.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218فاطمه محمد لمعى على36125

37.5291929.519.518134.579ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218فاطمه هشام نعيم محمد36126

39.529.52029.51918137.579.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218كريمه السيد عادل محمود36127

382920302020137810ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ملك محمد بالل ثابت36128

38.5292029.519.518.5136.5710ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ملك مصطفى شحاته عبد الحميد36129

3828.52028.519.518134.589ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218منار ايمن عبد الغفار جمعه36130

24.527.5161412.510.594.537.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218منى رضا السيد عباس36131

3729.51929.52018.51357.59ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218مى جمعه محمد احمد جاب اللـه36132

373019.529.5201913679.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218مى حماده السيد عبدربه36133

3728.51929.52019134910ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ميار عبد الغفار عبد الفتاح عبد الغفار36134

36.5291929.519.518133.599ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218نجاة محمود عبد الـله احمد عبد الوارث36135

25281526.513.514.510876ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218نجوى محمد عبد الفتاح محمد36136

392818.528.51617.513089ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ندى ابراهيم محمد محمد ابو العينين36137

38.52819.529191813468ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218ندى حسن محمد يوسف36138

37.528.52028.52019134.56.59.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218نور حمدى محمد ابو العز36139

312818.526.5161712089ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218نوره السيد ابراهيم مصطفى36140

ش محمد36141 372918.528.52018.513389.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218نورهان عبد الحميد دروي

26.523.514.5228.515954.58.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218هاله ماجدى احمد على36142

37.5301929.519.517.5135.5610ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218هنا يحى عبد الحميد عباس36143

35.529.51927.51717.5128.569.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218هنادى رضا احمد ابراهيم36144

32271626.51817.5119.568.5ادارة بلقاس  006منير زيدان بالخالله  0218والء عبد المجيد ابراهيم محمد حبيب36145

32.52519.52815.57.5120.566ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابراهيم احمد ابراهيم ابو السعد بغدادى36146

28.52417.5281313.511146ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابراهيم حماده حسن الزينى ابو العنين36147

342819.529.5181612937ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابراهيم سالم فؤاد محمد شتا36148

2824.516.52815.513.5112.546.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابراهيم عطيه ابراهيم على طه36149

33.52818.52915.517124.558.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابراهيم عماد ابراهيم يوسف عبد الحميد36150

34.529193017.5161304.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابراهيم محمود       عطا عبد اللـه محمود36151

29.528.51829.51511120.54.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابراهيم نصر صالح سيف اسماعيل36152

32.5261923.51714.51183.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ابوزيد محمد السيد محمد عبده ابو زيد36153

36.528.518.53017.5171313.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد ابراهيم محمد الحسيني طعيمه36154

35.527.519301716.51294.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد ابو السعد علي ابو السعد البغدادى36155

22.52515.524.51513102.53.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد اسماعيل احمد محمود حسين36156

30282026.516.5171214.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد اسماعيل محمد فاروق على السيد36157

1927152911.512101.545.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد البحراوى البدوى غازى محمد36158

19.521.511.525.511.51489.52.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد البحراوى عبد الفتاح على محمد36159

282516.5281613113.53.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد السيد ابراهيم الزنفلى محمد36160

342919.529.517161293.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد السيد الشربيني احمد الشربينى36161

34.52719.529.516.516.51274.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد السيد الشربينى على حسين36162

3125.519.5291716.512247.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد السيد سالم على سالم36163

34302030181813248ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد المرسى اسماعيل اسماعيل محمد36164

36301929.516.517.51313.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد المغازى الشربينى المغازى البسيونى نوفل36165
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1019116.512.53593.55ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد جمال محمد توفيق متولى36166

3629.519.528191813249ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد حماده مصباح حامد قصبى36167

27.52714.522.51112.5102.53.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد حمدى القصبى ابراهيم القصبى36168

35.52919.53018171324.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد خالد سمير سعد محمود36169

25.52413.517.510.56.5913.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد ذكى جميل صالح الديب36170

2525.511.51910.51091.53.55ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد رزق البحيرى محمد36171

2928182514161143.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد عبد الحميد على محمد يوسف36172

27.527162412.5151073.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد على عبد الحكيم عبد الرازق الشربينى36173

3828.51929.5191813459ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد عماد عبد السميع عبد الهادى عبد الرازق36174

34.52919.53018.519131.548ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد عماد عبد العظيم محمد احمد ابو سكينه36175

13231218497034ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد عماد محمد سعد على سعد الهلباوى36176

82310.515.54.51061.533.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد محمد المرسي عبد الباقي مرسى36177

2424.518.526.51515108.53.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد محمد صالح احمد عيسوى36178

3529193019.516132.53.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد محمد فرج سعد طرابيه36179

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد محمود الدسوقى القصبى36180

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد مصطفى حماد الجوهري احمد36181

11.521.5519.57.56.5654.55ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احمد هانى عوض اللـه محمد محمد المرسى36182

322517.52515.5161153.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ادهم الشرقاوى سعد محمد عبد الفتاح36183

21.523.514.520101089.53.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسامه اشرف لملوم محمدعبد اللـه علم الدين36184

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسالم الرفاعى ابوزاهر عبد العاطى ابو زاهر36185

02110.5205.50572.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسالم جمعه احمد على محمد36186

10271112.598.569.52.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسالم عبد الجليل رزق عبد الجليل على36187

31.52716.524.51716.5116.53.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسالم محمد عطية السيد على36188

252518.5251614.5109.53.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماعيل حمادة ابو المعاطى السيد عوض36189

18.52216.5229.511.588.546.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماعيل سالمه محمد طه محمد حسنين36190

25.525.51825.513.5131084.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219السيد عبد الحكيم على على احمد36191

1717.5132011.59794.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219السيد عبد الخالق الشربينى محمد البيلى36192

2827.517.526.51515.5114.54.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219السيد عالء السيد محمد رزق على يوسف36193

9.52212147.59653.55ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219امير وحيد رزق مصطفى36194

29.524.517.525.51316.51103.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219امين حسين امين حسين36195

22.52517.52413131024.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اياد محمد الشحات مجاهد فراج36196

3827182517.520125.53.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايهاب ايمن صبحى احمد احمد الغبارى36197

3828.518251820127.55.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايهاب جالل حمدان خلف اللـه36198

3524.51825.519.517.5122.54.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219جمال عبد الحليم الشربيني محمد على36199

30.52714.526.51714.5115.546.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219جمال عماد توفيق عبد اللطيف عبد الحميد36200

21.524182211.514.5975.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219جمعه مصطفى جمعه مصطفى سعفان36201

19241622.513.514955.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حازم وليد صالح محمد ابو النجا36202

29.51715.5231612.51015.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حسام حسن على حسن محمد الديسطى36203

32.526.518.526.515.513.5119.55.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حسام وائل محمد صالح على36204

302718301612.512159.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حسن اسماعيل محمد علم الدين محمد36205

302619.523.51813.51175.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حسن عبد الرحمن محمود حسن عبد الجليل36206

242718.523.514.515.5107.55.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219خالد عبد الغفار فاروق السيد عبد اللـه36207

34.52219.522.51818.5116.55.55.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219زياد احمد صبحى عبد اللـه محمد عمران36208

23241520.5101192.57.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سعد محمد سعد صالح ابراهيم36209

242515.5291214105.55.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سيف موسى ابراهيم احمد ابراهيم36210

2828202916.513121.55.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شريف اشرف فكري اسماعيل المغازى36211

02512.521.59.5068.538ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شريف عالء فايز عوض36212

2.52014177.512.5615.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شوقى حمادة السعيد احمد المغازى36213
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000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219صالح على جميل صالح الدين36214

1625.51619101986.558ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219صدام سامح طلعت كامل محمد مصطفى36215

322819.526.516181225.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219طارق فضل سعد عطية36216

10.52610.523.57.516.5785.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219طارق محمد عبد الغنى احمد36217

12.52510.521513.5745.54ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عادل سليمان صادق سليمان36218

13.526.51622.5111089.557ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عادل محمد امين السيد فرج36219

14.527.513259.516.589.556.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عاصم ياسر رشاد يوسف على36220

34.52519.52914.518.5122.57.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عامر حامد عوض حسن عامر36221

27.527.51926.51418.5114.57.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عباده عوض عباده علي يوسف36222

21.52717.523.59.5179965.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن احمد فتحى احمد حسن36223

1924.518.5228.51492.55.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن احمد محمد احمد بركات36224

332818.5271918.5125.58.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن جمال توفيق عبد اللطيف عبد الحميد36225

3728.52027.51917.513258.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن حلمى مسعود احمد محمد علم الدين36226

322619.52715.5181205.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن رضا محمد عباس المرسى مطاوع36227

1.5241319.5511635.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن عبد الجليل رزق عبد الجليل على36228

23.5191722.51315955.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن عصام حسن احمد ابراهيم36229

5.52111.5197126457ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن محمد طه السيد خليل36230

82613.523.58.517.579.534.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن محمد عبد الحميد محمد الليثى شدوا36231

152418.52612.5179658ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن محمد عبد الرحمن السيد مصطفى36232

29.523.5172417201115.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن محمد مغاورى سند36233

3128.5193018.5161275.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن محمود عبد الرحمن منتصر36234

3529.519.52819201317.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن مصطفي محمود الغريب ابراهيم بيومى36235

3328.51727.518201247.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرحمن هانى عبد العليم عبد الواحد وزة36236

4.5211.5154.51346.553ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الغنى ابراهيم احمد ابراهيم محمد36237

131317.519.59.516.572.557ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الفتاح سامح عوض السيد محمد36238

19.52115.517.5121885.553.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد اللـه خالد حسن على محمد36239

31.524.519.5251618116.55.53.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد اللـه رائد مسعد طلحه على ابو السعد36240

1719.517.519.513.517.58758ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد اللـه عبد الغنى مصطفى قطب الحنفى36241

2327.518.528.513.5181115.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد اللـه محمد زكريا فتحي الخطيب36242

1117.51711.53.51660.555ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد اللـه مصطفى ابراهيم ابراهيم القطب36243

14221819.55.516792.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد الرؤف خالد عبد الرؤف على احمد عبده36244

20.52518.52110.51695.55.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد العزيز عبد المنعم عبد العزيز محمد خلف36245

33.52519.52818191245.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عبد اللـه وسيم مسعد عبد الرؤف احمد الغبارى36246

912.5122310.515.56754ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عز الدين هاللي عزالدين هاللى عبد الرحيم36247

2.52212155.515573.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عالء ابراهيم حمدى محمد ابو العز36248

8211717.58.516.57265ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عالء محمد احمد احمد محمد36249

102514.5219.514806.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219على ابراهيم على الدسوقى ابو المجد36250

322619.5271716121.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219على السعيد عادل عبد العزيزسالم36251

21.52511.52110118948.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219على المتولى محمد محمد ابو زيد36252

20271922.51714.5105.549ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219على المغازى على محمد يوسف36253

2925.517.525151411259ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219على حسام الدين على الدسوقى ابو المجد36254

3526.518.52616.514122.559ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219علي خليل فوزي عبد الفتاح36255

38.529.5202919.518136.5610ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219على عادل على حسن عبد الحميد36256

16.520131691374.526.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219على مصطفى مصطفى حامد36257

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عماد سعد عبد المحسن السيد ابراهيم36258

372919.528.518.517.5132.55.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عماد عالء ابراهيم يوسف عبد الحميد36259

36.527.52029.519.517.513359ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عماد محمد محمود عبد السيد محمود36260

21.52412.526.51010.594.549ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عمار رمزى المتولى عبد العزيز متولى36261
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32.5292026.519.516.5127.558.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عمرو السيد رزق المغازي ابو الفتوح36262

2823.518.525171611259ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عوض الشربينى عوض على محمد يوسف36263

15.52081489.565.538ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عوض محمد عوض البسطويسى المغازى36264

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فارس اشرف لملوم محمد عبد اللـه36265

23.526162313.514.510268ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فارس بشير المتولي ابراهيم المتولى36266

33.52617.528.51915.5124.558.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فارس صابر احمد خضيرى حسن36267

7204.51341248.537ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فارس عوض مخيمر منصور36268

31.522.517.52616.514.511438.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فتحى طارق فتحى عبد السالم منتصر36269

192314.517.513.51687.557.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219كريم احمد عزت عبد المقصود السيد36270

1019.512.517.5121371.564ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219كريم السيد عوض على الصاوى36271

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219كريم عوض سلطان بدوى36272

2825.51320.512.51399.567.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219كمال محمود يسن جودة عبد المقصود36273

352619251815.512358.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مجدى عبد اللـه مصباح عبد العظيم حسانين36274

132011187.57.569.538ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محسن حسن الشربينى احمد محمد حشيش36275

18.520.512.5163.56.57138ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد ابراهيم ابراهيم على فرحات36276

418515.55847.537ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد ابراهيم عبد العظيم جابرمنتصر36277

25.52114.523.58.513.59349ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد اشرف ابراهيم الدسوقى احمد36278

36.5282027.517.515129.549.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد السعيد على ابو السعد البغدادى36279

14236.515.56.55.565.535.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد السعيد ناجح ابراهيم الدسوقى36280

32261927.51911123.579ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد السيد ابراهيم ابو السعد بغدادى36281

24201021.5139.588.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد السيد احمد السيد جمعه36282

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد السيد البيومى مصطفى بيومى36283

211816.519.5988438.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد السيد السيد محمد على الجندى36284

32.528.519.52816.515.512549.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد الشحات محمد اسماعيل محمد36285

22.522.5162515.512101.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد حمادة عوض عبد العظيم احمد36286

19.5177.5227.511.573.547.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد حماده عوض عبد اللطيف ابراهيم بغدادى36287

1515.57.522.56.5116736ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد خالد السيد احمد احمد36288

6.516.51015.59.510.55848ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد خالد محمد السيد ابو العينين36289

26.52820281912.5121.558.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد خليل فوزي عبد الفتاح36290

252818.524.581310436ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد رضا رشاد على احمد حبيب36291

28.5271826.516.515116.548ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد صابر سمير صابرابراهيم36292

3126182917.517121.559ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد صالح الدين عبد الحليم عبد العظيم السعدنى36293

33281929191712869ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد طلبة ابراهيم فهمى ابراهيم36294

21.52215.528.5121399.557.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد عادل محمد احمد محمد شعالن36295

1418618.511.5126837.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد عبد المقصود سعد ابراهيم ربيع36296

3829.519.52918.520134.559.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد عبد الرحيم عبد الرؤف عبد العظيم على36297

32.52716.527.517.51812148.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد عالء محمد محمد التهامى36298

252516.526.5161010949ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد على السيد احمد اسماعيل36299

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد عماد محمد جمعه محمد36300

10.5151118.5610613.55ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد فاضل ابو بكر عبد المجيد احمد36301

122313.521101079.528ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد كمال ياسين جوده عبد المقصود36302

12.52316.520.510.512.5834.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد مالك محمد خلف محمود36303

6.57624.5494853ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد محمد نصار حمدون حمدان36304

1624.518.525.51313.597.557.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد محى المتولي عبده اسماعيل36305

37.53019.529.516.51713368ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد مصطفى كامل محمد36306

3829.517.5301816.51335.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد هاشم السيد هاشم محمد شافع36307

39.53017.5302018.5137510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمد يحيى على حسن عبد الحميد36308

373018.5302018.5135.55.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود ابراهيم محمود محمد احمد عوض36309
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351916271513.511259ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود اشرف عوض سالم جمعه36310

217611.56.55433.54ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود بليغ حمدى احمد عبد الوهاب36311

4.512920.53.51349.53.55ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود عبد الرؤف عبد الحميد سلطان36312

31.520.51229.515.5181095.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود عماد ممدوح محمد محمد الغريب36313

39.53019302019138.5610ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود محمد بيومى ذكى بيومى36314

352718.53019.51713058.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود محمد محمود منتصر36315

3.51919311.535.558ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود مختار احمد مختار شريف36316

8191118814.56458ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود مصطفى يونس عباس المرسى36317

302718.526.51415.511649ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود وفدى الدرينى عبده صالح36318

17158.523141377.547.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219محمود ياسر السيد عبد الفتاح محمد36319

3526.518302018129.55.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مصطفى احمد محمد عطية ابراهيم36320

16.5181525.511.516.586.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مصطفى السعيد محمد السعيد مصطفى36321

11.514820710.560.555ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مصطفى عمارة كامل محمد محمود36322

0135.5185041.533ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مصطفى محمود بالل محمود36323

11.518.58.5174.58.5603.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219معتز عماد محمد محمود تقى الدين36324

20251526.514.513.510148ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ممدوح محمد سعد محمد عبد الفتاح36325

3925183018.515130.54.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مهند مجدى ابراهيم محمد على شحاته36326

0143154.51236.564ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ناجح سعد ناجح ابراهيم الدسوقى36327

322617.5301716.5122.558ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نادر نصر الشحات عطا محمد عطا36328

15.52313.526.51213.590.53.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ياسر محمد معوض متولى ابو الخير36329

31.530183015.51912558.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219يوسف رزق رزق محمد الحوتى36330

31.52716.529.51414118.547.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219يوسف عبد اللـه عبد المعبود عبد هللا عبد الفتاح36331

1518.512287.5118158ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219يوسف ناجح عبد الغنى عبد ربه36332

919.561851157.543.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219احالم محمد على نسيم رزق36333

32301929.518.51712968.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسراء ابو االمجاد ابو العنين على ابو العنين36334

2228182714.513109.578ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسراء السيد عبد الخالق حسين ابراهيم36335

1821.51825.512.511.595.567ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسراء حمدى عبيد المتولى الدرينى36336

17.52416.525.51212.595.557ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسراء عبد الرحمن عبد العليم السيد الشناوى36337

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسراء عبد العليم ياقوت عبد الاله فرج36338

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسراء عبد اللـه ماضى مصطفى عطيه36339

14.5211426.59.51085.53.52ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسراء على محمد عبد المنجد صالح36340

9.523.513.5211012.577.555ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماء البحراوى ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم36341

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماء السعيد محمد على محمد الشامى36342

3325.519301718124.579ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماء جمعه عبد الفتاح السيد جمعه36343

2825.516.529.517.516.511768ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماء عادل زكريا عبد المجيد غازى36344

272917.5291617118.54.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماء محمد على حسين على36345

24.52518281312.5108.55.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اسماء وائل حسين كامل امين36346

3027162114.516.5108.55.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219االء ابراهيم احمد ابراهيم على36347

38.5281928.5191613368.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219االء سعد عابدين عبد الحميد ناصف36348

38.52918.529.51816133.55.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219الشيماء طارق جمال جاد طرباى36349

3828.5183019.51813469ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219الشيماء عبد الحميد عبد السالم منتصرالنادى36350

20.52719251616.5107.53.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219امل السعيد محمد السيد36351

34291928.518.516.51294.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219امل الشحات الزاهي الشحات محمود وزه36352

11.52315.523.51413.587.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219امنيه اشرف عزت محمد احمد36353

2729.51926.5161711849.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219امنيه صبحى اسماعيل عبد العزيز على مطاوع36354

28271926.51616.5116.559.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اموره مسعد عبد العاطى عبد الفتاح صالح36355

27.52819.525.515.51711659.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اميره السيد عبد الفتاح السيد جمعه36356

46.510.580.51029.538ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اميره رضا الزينى البيومى الزينى36357
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2227.519.526131910847.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اميره عبد الحلبم احمد على البيلى36358

3225.52024.516.520118.54.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اميره عصام معوض محمد المرشدى36359

32.528.519.527.5191912756ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219اميره محمد علي ابو الفتوح على36360

92415.522.511.58.582.54.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219امينه وحيد ابو بكر كامل امين36361

318.59.51666.55345.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219انتصار وليد امين القناوى القناوى36362

18.52618.523.514.518.51014.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايمان أحمد محمد عبد السميع اسماعيل محمد وزه36363

29271925.51416114.548ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايمان الدسوقي محمد الدسوقي السيد36364

302819.524.516151184.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايمان عبد الحليم ابراهيم عبد العظيم حسانين36365

22.527.518.527.512.513.5108.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايمان محمود عبد الحميد محمد عبد الحميد36366

14.5221423101383.53.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايمان مصطفى السيد محمد عبد الرحمن36367

28.52719271616117.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايمان مصطفى محمد على سالم36368

22.526.518.524.51516.51074.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه احمد ابراهيم عبد الخالق العزب36369

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه احمد على احمد ابراهيم36370

172718.525.512.514.5100.54.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه ايمن على عبد الباقى جمعه36371

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه رضا طة حامد جاب اللـه36372

42016.512610.558.525ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه رضا يونس احمد محمد36373

16.52618.51810128954ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه محمد عبد الغفار عبد الفتاح ابراهيم36374

20.527.51928.514.51811058ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه محمد محمود محمد احمد عوض36375

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه محمد منير عبد المجيد محمد سعد36376

14.52418.527.5151899.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ايه مسعد فؤاد على متولى عبد الرازق36377

3128.517.53016.519.5123.558ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219بدريه عبد الباسط عبد اللطيف محمد عبد اللطيف36378

37282029.52019.5134.57.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219بسمله كمال فوزى احمد احمد الغبارى36379

33.52819292019.5129.54.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219بسمله ياسر سعد الصعيدى احمد36380

17.52218.524.51617.598.54.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219بسمه عبد الحميد السيد قاسم على36381

23141725.51415.593.548ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219بسنت زغلول الشربينى مرشدى السيد36382

33271928.51719.5124.589ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219بسنت شحاته عبد السالم عبد العاطى احمد36383

3728.519.529.519.519.51347.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219تسنيم رمضان احمد امين36384

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219تغريد حسين احمد السيد36385

4.5413.519.57.594937ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ثناء سالم حسن سالم سالم36386

2526.51929.516.519116.559ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ثناء يحيى عبد الرؤف الهنداوى ابو الفتوح36387

34.528.519.529.52019.513279.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حبيبه ماجد احمد يوسف احمد الصابر36388

362719292019.51317.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حنين عبد الحليم محمد السيد ابراهيم36389

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219حنين فيصل امين محمد ابراهيم36390

22281719.57.5179457.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219خديجة باسم على الوصيف عرفه36391

26.523182414.5201063.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219خلود السيد عبد الشافى الليسى شدوا36392

25271924.51319.5108.54.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219خلود هشام محمد صالح الدين حماد36393

1517.51926.51216.5904.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219خلود ياسر معوض متولى ابو الخير36394

18.5191828.51516.59938.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دعاء الكحالوي عطا احمد محمد36395

31.529.51928.52017128.559ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دعاء عماد فتحي سليم عبد الكريم36396

26.5281928.5191712149ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دنيا البحراوى عوض عبد الرازق عبد المنعم36397

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دنيا سعد رزق السيد36398

1510.51725.51117.57958ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دنيا عبد الرحمن اسماعيل ابراهيم محمد36399

30.5291928.519.519126.55.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دنيا محمد محمود ابو العنين محمد36400

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دينا جاد ابراهيم حامد الرفاعى36401

28.52719291817121.54.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219دينا رزق محمد رزق فتحى36402

28251929.516.5171184.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219رحمه راضى محمد معوض36403

1810.516157.513673.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219رحمه عبد الناصر امين محمد ابراهيم36404

29.519.519.52916.516.51143.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219رحمه عبد الرحيم عبد العظيم محمد سيد احمد36405

Page 750



Term1

312719.529.5191512658.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219رحمه مسعد حسن السعيد محمد السعدنى36406

3826.519291915131.548.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219رحيق مجدي ابراهيم محمد على شحاته36407

3328192718.515125.567ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219رقيه السيد يحيى السعيد36408

25.523.51510.510.5158546ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219روان احمد عطيه احمد العشماوى36409

32.5261926.517.513.5121.54.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219روان بريك محمد بريك على36410

33271929.517.516.51265.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219روان حلمي عبد النعيم عبد الفتاح ابراهيم36411

33.5271929.517.519126.569.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219روان رائد مجدى عبد المطلب أبو العنين36412

2923192515.515111.569.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ريهام فوزى على محمود على منتصر36413

25.525192615.517.51114.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ريوان وائل عبد اللـه السيد محمد الزيات36414

16.517.5192515.513.593.559ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219زينب احمد محمد احمد عبد اللطيف36415

35.528192619.51612868.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219زينب وائل عبد الحكيم محمد ابو بغدادى36416

18.51416.5175.513.571.55.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ساره خليل السيد عبد الشكورعوض36417

33.529.518.52818.52012868.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ساره ناجح محمد عمرهنداوى36418

29.5271828.515171185.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سحر احمد السيد هاشم محمد شافع36419

30.52817.524.51619116.568.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سلمى سامى عوض حسن عامر36420

9.520.51118.541063.552.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سماء ابو االسعاد عبد اللـه حسن ابو االسعاد36421

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سماء على احمد السيد يوسف36422

16.516.51118.581570.55.53ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سماح حسن عبد الحكيم محمد بغدادى36423

16.519.5613.551660.561.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سمر الدسوقى عبد المنعم على البيومى36424

2123.518.521.51314.597.55.54.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سهيله البحيرى على البحيرى36425

20261825.51414.5103.55.52ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سهيله السيد عبد الحليم صالح ابراهيم36426

7.51914.5145.5860.55.52.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219سهيله خالد محمد ابراهيم محمد مصطفى36427

222015279.513.593.557ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شاهندا باسم احمد المغازى منصور36428

3525192716.519.5122.55.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شاهندا عادل الصديق على يوسف36429

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شروق محمد نبيه فرحات ابراهيم36430

36.5271929.51919.513168.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شرين السيد عبد الرؤف عبد العظيم على36431

36.527.519291818.51305.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شمس السيد عوض السيد محمد36432

282718.529.512.511115.567.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شمس مسعد مجدى عباس الوصيف36433

262318.526.51016.51044.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد اشرف محمد عبده السعيد36434

27.522.5192810.515.5107.557.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد السعيد عبد الرحمن ابراهيم على36435

27.521.51826161710956.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد السيد محمود احمد محمد كلوب36436

26.5181316.55167952ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد رضا عبد اللطيف عبد الرحمن عمر36437

2927192518.519118.567ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد عبد الغنى عبد الخالق حسين ابراهيم36438

17.52317251315.595.557ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد على لطفى على ابو العز36439

2728172714.516.5113.558ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد عيد نور الدين علم الدين السيد36440

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد محمد احمد محمد محمد مندور36441

31.52618.525.512.513.511458.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد محمد السيد علي جاد الرب36442

3227.518.526.51614.5120.54.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد محمد محمد السيد العامرى36443

30271826.51415.5115.558ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد محمد محمود عطيه ابراهيم36444

25.52418.522.51115.5101.562.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد ناجح محمد البسطويسى المغازى36445

36.52819.527.517.5191296.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهد وليد ابراهيم ابو الفتوح على سعده36446

38.529.5203019191376.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شهيده اشرف احمد محمد حسانين36447

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شيرين طارق رشدى ذكى بيومى36448

18211726.5128.594.548ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شيرين عبده عبد الجليل ابو زيد36449

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شيرين محمود سالم محمد على36450

29.521.517.52614.513.51095.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شيماء ايهاب ابراهيم عبد الحميد محمد36451

102313238.5877.55.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شيماء عماد الدين على الدسوقى ابو المجد36452

25.5251926.513.513.5109.55.57ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شيماء عوض سالم محمد على36453
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24261726912.51025.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219شيماء مهنى محمد طلبه ابراهيم36454

222511.5281017.596.568ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219صابرين بركات سامى بركات الفولى36455

11.52117.524.58.514.5835.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219صباح محمود عوض ابراهيم الصاوى36456

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219صباح وائل محمود يوسف يوسف36457

24.528.516.5271417.5110.56.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عزيزه احمد على رزق على36458

232718.5281318.5109.56.56ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عزيزه عبد المنعم ابراهيم السيد المرسى36459

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عزيزه محمد السيد محمد عبد اللـه36460

36.53020301919.5135.56.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عال عماد محمد السعيد مصطفى36461

36.53020301818134.56.510ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219علياء عماد محمد السعيد مصطفى36462

3729.5202917.519.51335.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219علياء محمد ابراهيم محمد ابراهيم شتا36463

242417.524.51317.510367ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219عنان مالك محمد خلف محمود36464

5.51318211412.571.56.56.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219غاده نصر امين القناوي القناوي36465

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فاتن على جمعه حامد قصبى36466

27.52618281616115.55.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فاطمه احمد السيد عبد اللـه عبد الهادى36467

19.52317.52711179868ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فاطمه الشحات الشربينى مرشدى السيد36468

242317.527.51318.51055.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فاطمه سعد عبد الحليم علي سالم36469

342919.529.517181296.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فاطمه محمد على عبد الفتاح على36470

62518.526121387.56.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فاطمه محمود عوض ابراهيم الصاوى36471

32114246.58.568.568ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فاطمه يوسف عبد الحكيم محمد حلوجى36472

113.5723.510.51155.567ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فايزه السيد كمال محمد عامر36473

4.52717.525.5141488.57.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فرحه عبد الرؤف عبد الحميد سلطان36474

2927182916.516.5119.568ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219فرندا كمال الغريب محمد هالل36475

21.528.5172716.516.5110.558ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ليلي ابراهيم محمد عبد الحافظ يوسف36476

282818.526.51618.51176.59.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ليلى العجمى طاهر محمد على36477

30.527.517.527.516.516.5119.568ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ليلي محمد عبد الحميد على محمد الحلوجى36478

272617.52917.516.511768ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ليلى مصباح الشربيني حامد محمد بيومى36479

201611.5161016.573.566.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مروه عبد القادر ممدوح عبد اللـه حسن36480

30.526.518.5261816.5119.567ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم احمد عوض محمد حلمى36481

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم السيد احمد على سعيد36482

34281929.517.516.512866.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم امجد عبد الشافى الليسى شدوا36483

22.52617.529.51616.5111.567.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم ايمن عبد السميع ابراهيم مفتاح36484

26.52714271316107.56.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم خالد احمد ابراهيم قصبى36485

921.51023.510117472.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم ذكى سعد عباس تقى الدين36486

5261025109765.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم رضا عبد القادر على سعده36487

29.528.519.529.518.517125.55.58ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم عبد الحميد اسماعيل ابراهيم محمد الشربينى36488

20.5261227.513149987.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم عوض امين احمد حماد36489

16.5251025101286.56.57.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم محمد احمد على السيد36490

25.52417281715.5111.586.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم محمد السيد اسماعيل محمد حشيش36491

322118.52918.515.511977.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219مريم محمد السيد صالح المغازى36492

3429.5202919.515.513268.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ملك حلمي جمعة حموده سالم36493

362920291816.513268ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منار خالد ابراهيم محمد القياسى36494

352920292017.513379ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منار محمد حسن علي الليثى36495

29281828.517.516.51216.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منال طارق عبد الرحمن السيد مصطفى36496

363019.529.52018.513568.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه اشرف فهمى السيد الشناوى36497

925.5162714.512.59277.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه اللـه احمد السعيد احمد المغازى36498

302718.5271718119.56.59ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه اللـه احمد الشافعى ابراهيم سالم36499

182618.5281417104.56.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه حسن جميل صالح الديب36500

15.526.5162413.31395.366ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه سلمى السيد عبد الفتاح الغمرى36501
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3329202717.518.5126.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه عبد القادر الزاهي الشحات محمود وزه36502

34.5301727.516.518125.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه محمد عوض محفوظ محمد36503

3729.5202917.51913369ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه نجيب فرحات محمد فرحات36504

3.518.58.522111163.587ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219منه يوسف محمود يوسف يوسف36505

38.52819.529201913569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ناديه السيد على محمد جعفر36506

302619.52213.518.511169ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نانسى عبد الناصر مختار مصطفى محمد36507

34.527.52027.517.51912768.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نجالء عماد لملوم محمد عبد اللـه علم الدين36508

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نجالء فتحي السيد احمد محمد36509

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى ابراهيم شحته عبد السالم محمد36510

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى ابراهيم عوض حامد جاب اللـه36511

21231624.581492.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى السعيد احمد ابراهيم القصبى محى الدين36512

35.528.51925.51919127.5610ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى السيد عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المقصود36513

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى رمضان عوض ابراهيم الصاوى36514

34.52818.52717.518125.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى صبرى ابو المجد مصطفى بيومى36515

35.528.52028.51918131.568.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى عبد الوهاب محمود طه عبد اللـه36516

36.529202918.517.513369ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى عبد الحكيم فاروق اسماعيل36517

232417.528.51116.510469ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى محمد ماضى مصطفى عطيه36518

332817.526.516.516.5121.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ندى مصباح احمد عبد السالم محمد جمعه36519

11.5261926.51511.59869ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نسرين البحراوى عاطف ماهرالدسوقى36520

824.517.523.5101683.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نفيسه مصطفى عبد الشكور مصطفى36521

2.5211825.556.57268.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نهاد عماد ابراهيم عبد الحافظ عبد الرحمن36522

3321182816131167.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نوال ياسر السيد جعفرطه المغازى36523

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نورا السيد المتولى احمد على36524

14.520142111.56.5815.58.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نورا السيد عبد العاطى السيد حسين36525

3324.5192512.512.511487ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نورهان ضياء السيد السيد ابراهيم36526

27.52618.52213.510.5107.588ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219نورهان نبيل السيد سراج الدين ابراهيم36527

3528.518.527.517.518.512768.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هاجر ياسر السيد عبد العزيز الدرينى36528

3225.51825.518.516119.568.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هبه عبد الحكيم حلمي علم الدين السيد36529

372919.529.52019.513569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هدى السيد احمد غازى حامد36530

36.5281929.518.516.5131.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هدى حسن عبد الحميد على محمد36531

332717.527.517.517122.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هدى رضا عبد اللطيف احمد سليمان36532

26.521.517.51414.5169469ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هدير احمد حسن ابراهيم متولى36533

38.528.51927.51918132.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هند جمال عزالدين هاللى عبد الرحيم36534

3629182819.517.5130.569ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219هند حماده محمد ابراهيم السيد36535

000000000ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219يارا محمد عز الرجال محمد دسوقى36536

32.52617261314114.567.5ادارة بلقاس  006الستامونى ع م  0219ياسمين حسان محمد لطفى عيسى36537

7.5219.519.561163.57.57ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220ابوطالب شعبان ماهر السيد احمد36538

0176.585.553752ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220احمد حماده بدير راجح على عبد العال36539

122616.523119.588.578.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220احمد سعد المهدى عبد الحميد سعد36540

8.520.513.517.56.5866.542.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220اسالم عصام الصاوى مصطفى الصاوى36541

16.52815.521612.58757.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220اسالم هاشم منصور عبد الحفيظ منصور36542

2.515.59134.5244.556ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220االمير محمود بدير راجح على عبد العال36543

14.5191415145.576.567.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220الزناتى سعد الزناتى احمد36544

10221419.571372.557ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220السعيد عبد المنعم السعيد السيد ابراهيم36545

1222.51315101472.573ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220حسام صالح عبد الهادى الصياد فايد36546

9221320.512.5117768ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220حسن محمد عبد اللـه عبد المطللب القصراوى36547

3.520.57.5133.554857ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220رامى عاطف عبد الجابر على36548

1208.58.56.51144.541.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220سعد عبد الحكيم كامل تقى الدين سالم36549
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919.5716.5405643ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220صالح عماد صالح سليمان سليمان36550

222417.53014.51610858.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220عبد الرحمن على عبد السالم على36551

11.5201818.55.511.573.543.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220عبد الرحمن نشات احمد احمد السيد36552

13211921.511.5148658ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220عبد الرحمن نشات عبد الحميد اسماعيل فرج36553

112313.515.56.51069.546.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220عبد الرحمن رائد كمال محمد على ديسطى36554

14221718.581479.544ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220عبد الرحمن وجيه عدلى احمد36555

16.52115219.5168346ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220على حماده على محمد مقلد36556

37.52719.52917.516.5130.557.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220على سالم على سالم حسين36557

18211723.512.516.59255.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220عمر عبد الحفيظ حسان عبد الحفيظ محمد36558

13.523.512.513.57107052.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220عوض شاكر على اسماعيل36559

161912.514.56146857ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220كريم السيد السيد عبد الغنى احمد36560

9.516.5310.55.514.54555.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمد احمد ابو الفتوح عبد الرازق36561

15.514.5012.536.545.544ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمد السيد دياب اسماعيل على36562

28.51810.514.591080.544.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمد ابراهيم محمد عباس36563

31.51915151112.591.548ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمد حماده ابراهيم محمد36564

24.5211015.58.51379.53.54.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمد شريف هاشم عزالرجال محمد36565

29.5219.5189.510.587.53.55ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمد على عطا الحق السيد36566

321710.5191012.588.547ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمود محمد المهدى عمر درغام36567

22202177.5968.53.57ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220محمود محمد محمد زاهر سيد احمد36568

916.50.55.54.510.53645.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220مصطفى ابراهيم محمد طلبه ابراهيم36569

000000000ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220ممدوح العدوى ممدوح العدوى المغازى هيكل36570

20.517.54.5104.510572.53ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220نادر السيد هلتر محمود محمد36571

24.522917.511188446.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220هانى مسعود محمد اسماعيل36572

20.51610157.5156934.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220وائل عزمى رحيم عيد رحيم36573

26.522161581587.544ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220ابتسام احمد الحفنى احمد الحسينى36574

32181817.5101795.544ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220اسراء محمد مسعد رزق البيلى36575

29.518161491686.554ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220الهام شاكر حلمى البسيونى سالم36576

3719.518.5181118.510454ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220اميره عابد جابر ابراهيم راشد36577

32.5231718.510.514101.53.54ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220بسنت فراج السيد عبد الفتاح36578

20.5221518131688.542.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220جنه معوض على كيالنى على36579

36.52418.522.516.516.511853ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220رباب ايهاب ابو زاهر توفيق ابو زاهر36580

28.51411.51513.51582.553ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220رشا عقل محمد عبد الحفيظ محمد36581

17.52113.516.58.5137746.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220سارة عقل محمد عقل36582

18.52115.5148.51577.547ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220سماح السيد سامى مرعى بركات36583

22201715.511.512.5864.56.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220سماح محمد محمد البسطويسى محمد36584

000000000ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220سهر عبد الحليم سعيد عبد القادر سعيد36585

000000000ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220شروق فوزى عبد اللـه عبد الجليل36586

122117.516.58.514.575.54.56.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220شهد خالد منصور عبد الحفيظ محمد36587

16.521.513.515.51112.5784.57ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220شيماء السيد مسعود السيد سالم36588

131714.5199.514734.56ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220شيماء عبد الغنى السيد عبد الغنى36589

1620.519178.5108157.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220فاطمه يحى زكريا احمد سيد احمد وزه36590

13171615.5513.566.54.55.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220كريمة ناجح ناجح الشهيدى36591

13.522.518.517.51012.5824.57ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220ميرفت بدر الدين تقى الدين كامل تقى الدين36592

23.524.51719.516.5171014.56ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220مرهان وليد صبح عبد الحميد36593

15.52516.5161315.5864.57.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220مريم يسرى محمد ابراهيم36594

000000000ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220نسمة البيومي محمد عبد الخالق36595

192411.5141317.581.54.56ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220نورهان حاتم عبد العال ذكى ابو المندور36596

2222161613.51089.53.57ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220نورهان كرم على عبد السالم36597
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25.52619.51615.518.5102.567ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220هدى وائل انيس احمد عبد الحى36598

21.5211113.512.514.579.53.55.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220هدير شاكر ضيف اللـه عبد السالم عبد الجليل36599

16.51913.5171112.5774.55ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220هند السيد ابراهيم السيد36600

29271826.51718117.568ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220والء عباده امبارك حموده سالم36601

24.521.510.5131515.584.542.5ادارة بلقاس  006فصول موسى العربى  0220ياسمين السيد على احمد36602

32.52416.515.516.51710559ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222احمد شريف عطا عزت36603

332718.524.51818.512178.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222احمد محمد طه المرسى شريف العوضى36604

39.528.518.5301920135.588.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222اسماعيل محى الدين صالح حسين36605

312712.517.5151910389ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222شمس هيثم محمد الزناتى36606

2816.51217.513.5387.548ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمود على36607

36251617.51718.5111.579ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222فارس معوض السيد حامد ابو النجا36608

33.5251619.515.518109.578.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222محمد حسيب محمد احمد36609

35.52614191715.5111.558ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222يوسف عيد محمد عشماوى36610

33.526.5191818.514115.578.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222اسراء خليل عيد العزيز محمود36611

2825.51215.514.513.595.557.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222االء محمد عبد اللـه ابراهيم غازى36612

3526.51919.51818.511868.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222اميرة مسعود محمد حسين36613

3828.520211719124.569ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222تغريد حسن محمود حسن محمود الجعيدى36614

312819.51911.516.510957.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222دينا المتولى فرج الحسينى36615

3829.519.529.52019136.569.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222رشا هشام السعيد على36616

36.5292028.5201913489.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222زينب يوسف على محمد36617

27281919.516.518.511067.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222صابرين محمود محمد عبد الفتاح36618

3829.51928.5202013569ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222صباح فتحى عبد المقصود محمد36619

36.529.51927201913268.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222عفاف ابو المعاطى السيد ابو المعاطى36620

38.529.519.52719.51813458.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222علياء عطيه احمد السيد36621

35.528.518.52519.516.512779ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222فاطمه محمد محمود محمد سليمان36622

35.528.519271914.512959.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222ناهد محمد الشربينى الزهنى36623

30271921.514.515.511255.5ادارة بلقاس  006النيل ع م  0222هالة رضا بدير حسين36624

38.527192718.51413058.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه36625

36.52519271512122.557.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ابراهيم يونس امين على36626

181717.51812.56.58335.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد االمير اصيل اسماعيل احمد36627

34.5251923.515.516117.546.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد البحراوى الشحات عبد اللطيف السيد36628

28.519.51119.5107.588.546.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد الشربينى ابو العنين الشربينى احمد36629

312219.520.51514.510836ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد باسم محمد محمد36630

33.52519.5221516.511548.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد حمدى عبد المالك محمود36631

30.52416.522.51115.5104.557ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد خالد السيد احمد حامد36632

23.521.51522.512.515.59556ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد ربيع عطيه احمد36633

29.51515.5177.51284.547.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد على كمال ابراهيم36634

36.52518.524.51812122.548ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد فكيه فتحى عبد اللطيف ابراهيم36635

3520192516.59.5115.548ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223احمد وائل السعيد عبد السالم36636

262114201229337ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223اسامه سمير على رمضان36637

36.527172015.51411658ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223اسالم السيد عبد المقصود محمد36638

24.522.516.519.516.55.599.556ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223اسالم حسن عيد حسن36639

16.59.58126.57.552.525.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223السيد مسعد السيد عبد العزيز36640

302218281711.511526ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223المغازى محمد المغازى عبد المعطى36641

30.521172415.51310868ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223بالل جمعه احمد بالل سعيد36642

331817.515.511.51395.557.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223جمعه صبري محمد حامد36643

25.5191921141498.558ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223حسن عمر عبد العزيز حسن السيد36644

352419.52816.59.512358.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223خالد المتولى عبد الحميد المتولى36645
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37.526.52027.51513.5126.558.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223سعيد اشرف سعيد ابراهيم سالم36646

33.52415291711.5118.569ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223سمير حافظ سمير حافظ36647

34.52918.528.51715127.558.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223سمير محمد سمير محمد36648

32.52015.526.5148108.558.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223شادى ناجى عبد العزيز احمد36649

27211424.5167102.545ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223طارق المتولى حسن المتولى36650

29191622.51111.597.559ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عبد الرحمن احمد ابو العنين الشربينى محمد36651

32.52618.5261314.511658ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عبد الرحمن خالد محمد عبد الوهاب36652

35.52818241610121.54.58ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عبد الـله سعد محمد البيومى سعد36653

38.527192417.5131264.58ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عبد الـله محمود ابراهيم عرفه36654

34.522.518.524.514.513114.55.58ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عزت عبد الونيس عزت عبد الهادى36655

37.5281925.516141264.58ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عطيه ماهر عطيه عبد الفتاح36656

38.52718.52417.513125.558.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عالء سامح بكر الصديق احمد36657

31.52416.523.513.5121095.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عمر محمد ممدوح محمد36658

352619241418.511858.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223عوض احمد عطيه عبد الفتاح36659

30.52217.5221311.51054.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223فارس اسليمان حامد محمود36660

30.5201624.510.57.5101.558ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223فارس محمد فتوح السيد36661

4.512.51113.56447.51.57ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223كريم مصطفى عوض الـله احمد36662

3829192715121285.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223محمد احمد عبد الجواد ابراهيم36663

312216221212.510358ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223محمد رزق البيومى محمد البيومى36664

161213204.518.565.537ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223محمد رمضان ناجح محمد سلمان36665

36.520.518.517.515.519108.576.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223محمد عادل السيد محمد36666

34.5191817.516.519105.576.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223محمد عبد الحليم حافظ فرج36667

272014.518.515.56.595.557ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223محمود ايمن ابراهيم جبر36668

2715.51615.513.510.587.557ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223محمود صبحى ابراهيم السعيد36669

31.517.514.51611.511.59156ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223مصطفى تامر مصطفى عبد القادر36670

3012.514.5121314.5824.54ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223هانى شعبان محمد المغازى36671

31.514.51814.51313.591.574.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223هشام احمد محمد عبد الرحمن36672

27.5221817.51413.59955.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223وليد محمد الشربينى محمد36673

34.5281928.51918.512976.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223يوسف حماده يوسف على36674

31.52719201517.5112.54.53.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223اسراء فوزى صالح عبد اللـه36675

25.55199.512.516.571.545ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223اسراء محمود ابراهيم عبد العال36676

28716.571512.573.54.56ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223اسماء عبد الفتاح محمد رشدى36677

2424.515.515.5151194.54.55.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223االء عبد الـله سعد محمد36678

24999118.56255ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223الهام عبد العزيز الشربينى عبد العزيز36679

3727.5202719.5181314.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223امانى محمد ربيع محمد36680

3220171511.518.595.54.53.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223اميره السادات عبد المعطى احمد36681

32241816.514.514.51054.53ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223انجى ابراهيم كمال ابراهيم36682

35.526171914.514.511253ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ايمان على محمد محمود البدوى36683

302515.522.518.515.5111.563ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ايناس ربيع محمد على باشا36684

27.524.514.5201817104.56.53.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ايه سامح محمد اسماعيل36685

292518.5121112.595.554ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223بسمه محمد عبد الرحمن المتولى36686

30.5221716.514161005.56.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223حسناء السعيد محمد عبد الـله36687

30.51917.516.510.517.59455.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223دنيا ابو النصر عبد الرازق حسن يوسف36688

36231723.51918.5118.567ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223دنيا السعيد زكريا السيد36689

دا عادل عبد الغفار حافظ36690 38.524.5192317.518.5122.56.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ران

3823.5192415.5171205.57ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223رقيه مجدى فوزى محمود36691

37.5291924.51819.512867.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223رنا احمد محمد عطا الـله36692

321918.515.5916945.57ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ساميه رجب محمود عطا الـله36693

Page 756



Term1

32.5241918.591710367ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223سمر رمضان عبده ابوورده36694

36.528.51916.512.516.511367.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223سميرة السعيد احمد عبد العزيز36695

3620172415.516112.567.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223سميره عبد الفتاح عبد الفتاح السيد36696

352617.518.515.518112.54.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223شمس حامد عبد اللطيف عبد المحسن36697

37.524.518.52216.518.51195.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223شهد عبد الحليم عبد النبى عبد الحليم36698

31.516.515.518.59159163.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223صباح محمد على سليم36699

352619.5271616.5123.566.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223فاديه عبد الحليم عبد المنعم عبدالـله منصور36700

31.527.519.523.514.516.5116.548ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223فاطمه الشحات على محمد36701

38.526.52024.51818127.54.59ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223فاطمه محمد ابراهيم البيومى36702

321820201617.51064.58ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223مروه عبد القادر الحسانين عبد القادر بلح36703

35.52519.5211716.511857ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223مريم كامل عبد العزيز كامل امين36704

37.529202819.5181344.58.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ملك محمود مصطفى احمد زيدان36705

33.52520211515.5114.54.58.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223منار الشحات ابراهيم عليوه36706

3622.5191812.5171085.58ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223منه الـله عبد المحسن محمود ابراهيم36707

362718.525.51616.512348.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223منه محمد فتوح السيد احمد36708

37281926.516.516.512758.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223منى احمد عبد العزيز احمد36709

27.528.52028.519.516.512457ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223منى عماد حلمى السيد36710

31.525.519261916.512157ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ناديه حسن مصباح عبد الشافى36711

3629.519.528.519.517.513368.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ندا خالد زيدان محمود36712

24.51610.52114148644.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ندا سعد معوض ذكى السيد36713

362820261818.512848.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نداء خالد ناجح عبد الجواد36714

342117.522.515.517110.546ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ندى السيد الشربينى عبد العزيز36715

35.5282027.51918.513048ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ندى محمد محمود عطا الـله36716

322517.524.515.518114.54.57.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نسمه صبحى حسين احمد السيد36717

3529.5192517.516.512649ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نورا عبد المقصود احمد حسن36718

30.52114.520.5111597.556ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نورا هيسم مصطفى عبد القادر36719

32.5251924.5161411746.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نورهان جوده امين جوده ابو المعاطى36720

32.52819.523.51716.5120.557.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نورهان زهران محمد زاهر سيد احمد36721

35.527192718.515.512758.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نورهان سامى محمد منصور36722

36.5292025.51916.513058ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نورهان عبد العزيز على محمد السيد36723

36.526.52026.517.516.512758ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نورهان محمد السيد على عبد الخالق36724

36.52818.52616.516.5125.558.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223نيره عماد على عبد الدايم36725

3528.52026.519.518129.57.58.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223هاجر خالد محمد عطا الـله36726

32.5231424.51516.510958.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223هاجر رضا حمايه عبد الحميد36727

31191222.51216.596.538.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223هبه ايمن ابراهيم جبر36728

26.515141913.516.58847ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223هدى يحى ذكريا عبد الفتاح36729

37.527.5182517.518.5125.55.59ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223هناء احمد جوده عبد اللـه36730

30.518.51722.512.51810147.5ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ياسمين عبد الحى محمد غالب36731

38272024.518.518.512858ادارة بلقاس  006المركزيه ع م  0223ياسمين محمد عبد الرازق عبد العظيم36732

10.5145.515413494.56ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ابراهيم سمير ابراهيم حسنين36733

23241422.515.515.59968ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ابراهيم مصطفى احمد محمد36734

2421.513.519.5131791.53.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224احمد الرفاعى على يوسف36735

282717.5231517.5110.56.58.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224احمد بهاء شمس الدين سليمان36736

292414.524.5131810558ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224احمد عابدين محمد ابراهيم36737

2821.515.525.513.51210448.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224احمد وائل احمد ابراهيم36738

35.522.518261315.51156.58.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224احمد وليد السيد العابدى36739

39.527.519.526.519.519.5132.56.58.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224اكرام عباس ابو السعود عباس36740

28.57.5182010.511.584.547.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224البدرى مصطفى ابراهيم مصطفى36741
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27.511.5172114.515.591.567.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224رشيد عادل رشيد محمد لبيب36742

33.520.5182417.519.5113.56.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224شادى فتحى رمزى فتحى36743

38.527.519.52619.517.51317.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224طارق عبد السميع عبد العليم احمد36744

38.526.51925.517.5191277.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عبد السالم مصطفى عبد السالم مصطفى36745

3018.5172213.513.510177.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عبد العليم محمد عبد العليم محمد36746

36.5201722.5161911278ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عطيه هيثم عطيه محمد36747

8.51213.521.571062.57.56.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224على ياسر على ابراهيم36748

35.523.515.52317.517.511568ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عمار السيد محمد احمد36749

19241722.514.5129749ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عمرو محمد محمود حميد36750

17231323.515.5109244ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عمرو هانى حسن محمد36751

1997.52214.5127247ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224كرم خضر رضوان رمضان36752

26.5231526.514.513.5105.55.58.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد احمد البياع رمضان36753

282316.5251512.5107.568.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد ايهاب عبد الرؤف عبد البديع36754

35.526.51626.51813122.568ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد رمضان السيد على36755

13.52212.525138864.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد سامح مسعد السعيد36756

33.524.516.528.5169.511967.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد سمير احمد محمد36757

2824.514.52413.511104.53.58.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد عبد المفصود صالح عبد المفصود36758

212111.526.51479448ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد عبده صبرى ابراهيم36759

22.52317.526.517.511.51076.58.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمد كامل يسرى محمد36760

21.51210.524.514.5108358.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمود ابراهيم ابراهيم حسنين36761

2318.592415.569047ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمود حامد المهدى السيد36762

23.519.5142498.59047ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224محمود مصطفى جالل مصطفى36763

30.52315.52617.510.5112.55.58.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224هانى اسامه متولى محمد36764

2015152514.51089.537.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ياسر احمد محمد محمد36765

252616281611.511188.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224اسراء محمود احمد فؤاد36766

327.516.527.516.51310055.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224اسماء سعد عبد الهادى يوسف على36767

29.5301925.518.512122.5810ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224امانى محمد صالح منير36768

36.524.51928.51914.5127.598.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224اميرة اشرف محمد صادق36769

34.528.5172815.513.5123.57.57.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224اميره سعد شعيب الشربينى36770

382818.527.518181308.59.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ايه احمد شعبان عبد السميع36771

ا احمد رمزى فتحى36772 37.52918.52718191308.59.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ران

24131726.512.517.5937.57ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224زينب محمد السيد على36773

38.528.519.526.5191913289ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ساره مصطفى محمد عوض اللـه36774

37261826.518.5191267.59.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ساره مصطفى محمد محمد على36775

3012.514.52613.51896.54.55.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ساميه السيد عبد الرؤف غازى محمد36776

32.5281824.516.519119.55.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ساميه صبرى السيد حسن36777

372618.525.51519.512288.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224سماح مصطفى السيد محمد36778

35.513.515251614.51054.56.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224سهيله ابراهيم يسرى عبد السميع36779

36271823151711989ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224سهيله محى الدين الشربينى المتولى36780

382818.527.51918.5131810ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224شروق والء السيد ابراهيم36781

382616.52715.518.51237.57.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224شهد محمد مصطفى البدرى36782

382919.528.520191358.56ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عائشة ايمن حسن حسين36783

301116.5271615.5100.54.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224عائشة سمير ابراهيم محمد36784

2918162313.51699.53.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224فاطمه ابوهشام فاروق يوسف36785

000000000ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224فاطمه السيد صابر جاد36786

352517.52817.516.51235.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224فاطمه سعد سراج اسماعيل36787

3120.514261517106.53.57.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224فاطمه عماد عبد الفتاح الشربينى36788

26.517.512.5269.5159256ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224فاطمه محمد منير محمد36789
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36.5201624.517191146.58ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224فايزه احمد محمد احمد36790

35.52413.52516.519114.558ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224مايسه محمد زكري محمد عبد العزير36791

3729.51828.51919.51326.59.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224مرفت عابد محمود محمد سرحان36792

32.51912.52411139947ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224مروه عوض سالم شتيوه36793

34.52416.52618181197.59ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224مريم سمير محمد احمد36794

33.5211426.512.514107.56.55ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224منار رضا عبد العظيم عبد اللطيف36795

34.520.5182717.514.5117.55.57.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224منه اللـه ابراهيم احمد ابراهيم36796

34.524.517.5281713.5121.558.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224منه اللـه سامح جالل مصطفى36797

282217.52816.51411258.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224مى طاهر ابراهيم الهنداوى36798

32.526182718.515.512279ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ميرهان تامر عنتر فتحى36799

37.529.519.5292019135.56.510ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ندى احمد محمود محمود36800

36.525182417.519.512179.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ندى عالء السيد على36801

24.5201522.51315.59539ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224نور محمد عبد المنعم شعبان36802

322817.52616.518.512059.5ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224هدير سامح صابر البدرى36803

3728.520271919.5131.5610ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ياسمين عبد العزيز حسن حسين36804

282918.522.51717.5115410ادارة بلقاس  006جاليــــا ع م  0224ياسمين محمود رمضان هالل36805

7.51510.5211086455.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ابراهيم السعيد عطيه الراعى36806

519.51021.510.51266.557ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ابراهيم السيد محمد عبد الغفار36807

216101910.5657.535.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ابراهيم عوض ابراهيم عربان36808

301917.526.516.516.5109.567.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد السعيد عبد الجواد عباس الصعيدى36809

018.515.526.513.507467.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد السيد عبد الحكيم الموجى36810

22.5191326.516.51297.587ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد جمال ابو شعيشع ابراهيم36811

232117261816.510578ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد سامح شكرى احمد36812

1118.514.525.513.5158378ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد سامى يوسف عبد العال36813

94.52202937.552ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد عادل عبد المقصود عبد القادر36814

32.52718.5281715.512388ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد عصام محمد ابراهيم36815

9.5149241412.570.547.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد مجدى محمد على الشربينى36816

417.51217116.561.555.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد محمد عبد الحميد حسن36817

8199.526.51377656.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225احمد محمد مبروك احمد36818

4.592.564.5226.554.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اشرف محمد محمود سليمان برهام36819

26.5271527.516.517.5112.578.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225السيد ابراهيم السيد ابراهيم36820

10.519.5142513.512.582.547.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225السيد جمال الحسينى على36821

5189.520131165.575ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225السيد محمد السيد ابراهيم36822

23221425.51713101.577.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225السيد محمد محمد ابراهيم36823

202915.528.517.518110.577.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225امين السيد عبد النبى امين متولى36824

272717.52519.516.511688ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ايمن سمير محمود مطاوع36825

7.513.5132113.512.568.546.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225خالد زكى مصطفى زكى السيد36826

9.514.51122.581065.555ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225سالم السيد سالم حامد36827

16.512.51024.5101373.554.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225سيف محمد فوده المتولى36828

3222.517.5221817.511289.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شريف عبد الحميد شريف عبد الحميد36829

23.513.510.5201111.578.557ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عاطف محمد سالم حامد36830

24.526.514.521.5141610177.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عبد الرحمن اسماعيل محمد جمعه36831

12.517.5122211.51175.587.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عبد الرحمن السيد على محمد على36832

152012.519.5811.57567.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عبد الفتاح ابراهيم السيد احمد ابراهيم36833

2522.5142313.5169887ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عبد اللـه احمد محمد جمعه الشهاوى36834

29.52616.526.518.517.511789ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225على محمد ابو العنين الشرباصى36835

7.52110.5195126355ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225على محمد احمد احمد الحنفى36836

1917112111127958ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225على محمد على غازى36837
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6.5238.521.58.5136847.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عمار محمد عوض محمد ابراهيم36838

920.512.5241012.57677.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225فارس جوده عطيه الراعى36839

1516.510.522.510.512.57566.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225فارس عبد اللـه السيد ابراهيم36840

9209.519.51111.56978.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225فوزى السيد كمال المتولى36841

43614.53630.555ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225كرم السعيد احمد عبد الرحمن36842

32.523.51825.51617115.578.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225كريم عالء عبد الجواد السيد36843

2319.5162415.5139878.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد احمد محمد جمعه36844

232016.525.514.514.599.568ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد ايهاب عبد الحميد ابراهيم36845

30301925.519.518.512489ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد حسن غازى عبد ربه36846

34.52919261919.5127.588ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد سالم عبد الحميد محمد36847

21.514.511.5231415.584.574.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد طارق محمود عبد المعطى36848

3224.517.526.516.51711778ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد عماد السيد المرسى36849

182213.521.51115.58666.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد عمر الدسوقى مصطفى36850

3628192616181258.58.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد مامون ابراهيم محمد شمس36851

34282025.517.5201258.59ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمد محمود محمود عطيه36852

26.52516.525.516.5191108.59ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمود قدرى مصطفى مصطفى36853

2420.511159.513.5808.58ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمود محمد السيد حلوه36854

76.5913514.540.566ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225محمود وائل يوسف عبد العال36855

9.511914.55154976.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نادر محمد صابر عبد الرحمن محمد36856

5.59.56.5134.5123966.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نجاح السعيد نجاح حسن36857

15.51113.518919.5678.57ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اسراء محمد محمدين البسيونى36858

159.51415.54.51758.58.58.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اسماء احمد يوسف عبد المرضى36859

38.529.52026.519.5201348.510ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اسماء اسامه السيد على محمد الشرقاوى36860

3014.516198.520888.58.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اسماء حسن حسان احمد36861

38.52920261720130.58.59ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اسماء صبرى عبد الرحيم عباس36862

38292025.51920131.58.58.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225الرميساء عثمان منصور عثمان36863

20.5471814.56.55.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225السيده محمد غازى عبد ربه36864

7.5716.5159.51155.555.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225الهام السيد ابراهيم محمد36865

11.510109.54.51045.566.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225امل عبد اللـه مصطفى الرفاعى36866

35.5282027.520191318.57.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225امنيه محمود ابراهيم على36867

37282028.519.518.51338.55.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اميره على احمد محمود36868

372618.5211819.5120.58.54ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225اميره محمود السيد محمد عرفه36869

8109149175063.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225امينة محمد صبحى محمد36870

32.52819261614.5121.58.57ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ايمان الشافعى ابراهيم محمد36871

37.528192517.519.51278.57ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ايه محمد زكريا البسيونى36872

36252023.518.519.51238.56.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225بسمه المتولى مطاوع محمد36873

24181719.51419.592.58.57ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225بسنت عاطف محمد الدسوفى36874

30.524.51718.510.518.51018.56.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225تحيه سند طلبه سالم شريف36875

1341311.53.5144566ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225حورية حمادة على حسن محمد36876

1351519.56.516598.56.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225دنيا السيد عبد اللـه عبد الحميد36877

3628192715.518.5125.568.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225دنيا تامر شكرى احمد36878

3629.520292019.5134.568ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225رضوى جهاد بشير محمد36879

12.514.516.516.56176666.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ريهام عبد الحميد احمد عبد الرحمن36880

3628.520281919.5131.557.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225زينب ابراهيم برهام يونس36881

36.52719191418115.568ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225زينب اشرف الهوراى محمد36882

36.528202718.5191308.59ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225زينب عبده رمضان عبد اللـه36883

362619.528.517.520127.58.59ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225سعاد طارق عبد الكريم عبد القادر على حبيب36884

35.52319.52216.519.5116.57.58.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225سناء الشربينى على غازى36885
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3829.52025.5191913269ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225سها على محمود عبد المقصود36886

36.5282028.518.519131.58.59ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شروق مرزوق محمد عبد الرحمن36887

2727.519.518.513.519.51067.58ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شروق وحيد احمد عبد السالم36888

23271816.515.518.51007.57.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شرين خيرى ابراهيم عبد الفتاح36889

20.52519.522.5121999.58.58ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شرين عبد الحميد الشحات محمد36890

000000000ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شهد حمدى سمير السيد36891

34.518.5202314191108.58.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شهد عمرو على على على السنجيدى36892

19141617.561572.56.55ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شهد غازى على محمد36893

22.523.52021.513.51710166.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شهد محمد احمد محمد36894

37.52918.5271718.512968ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شهد محمود شعبان حمزه36895

27.52516.51911.51899.566.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شيماء زكريا رزق خليل36896

2025.5181513.517928.54ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225شيماء فتحى حسن بهجات36897

10.52416.515.5917.575.577ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عبير محمد ابراهيم على المغازى36898

18.527.519.517.510189377ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عزيزه محمد عبدربه السيد36899

3325.519.524.51620118.58.58ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عطيات عبد المعبود السيد عبد العاطى36900

3527.519.525.51619.5123.558.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225عال جمعه جوده حسن36901

282518.525.56.517.5103.577ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225علياء اسماعيل احمد محمود36902

14.527.518.5277.519.59576.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225فاطمه الشحات السيد عبد الفتاح محمد الشال36903

262218.5249.519.510077ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225فاطمه عبد المجيد زكريا عبد المجيد36904

15.5221622.55188156ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225فاطمه محمد محمد عبد الغفار36905

613.515.518455764.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225فردوس عبد الحميد عطيه الراعى36906

36.52820271619.5127.557ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ليلى سمير محمد الشربينى36907

312218.5241420109.576ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225منى محمد على محمد على المغازى36908

34.527.5202814.520124.556.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225مى حسن السيد حسن36909

37.52920292019.5135.577ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نجاه السعيد عبد الجواد عباس الصعيدى36910

14.5161420.54.513.569.555.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نشوى رفاعى فهمي محمد36911

35.5251927.515.519.5122.556.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نصره حسنى توفيق عبده36912

29261827.512.517.511356.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نهله قدرى الشربينى على36913

12.5261525.57.51786.564.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نورا نجاح حمدى محمد فايز36914

82414.523.55.512.575.564ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نورهان ابراهيم السيد احمد36915

17.52716255.516.59157.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نورهان حميدو السعودى البدراوى36916

252718.528.512.520111.567ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225نورهان محمد عبد الفتاح ابراهيم36917

37282023.51720125.576.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225هناء هانى ممدوح حسن36918

171914.523.54187865ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ياسمين ابراهيم محمد نور على36919

24.5221726.54.51994.576.5ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ياسمين السيد شكرى احمد36920

39.52818.528.51719131.568ادارة بلقاس  006االمل ع م  0225ياسمين على السيد محمد36921

3.513.59.518.5885357ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ابراهيم السيد براهيم احمد شلبى36922

1917.512.52610178558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ابراهيم محمد المرشدى محمد ابو شعيشع36923

2019.510248.5118258ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد اشرف احمد ابراهيم على36924

25.517.517.525.514.514100.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد حلمى عبد الباسط علم الدين السيد36925

2419.517.523.51519.599.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد سامح عبد القادر عبد الرحمن36926

1720.51623.513.515.590.528.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد عماد شريف الحطيبى شريف36927

7.5107.516.512.5135434ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد عواد ربيع محمد36928

202117.525.513.514.597.559ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد فوزى عبده السعيد السعدنى36929

3216.517.523.51517104.557.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد محمد بدوى محمد بدوى36930

1415.55.51411.512.560.555.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226احمد وائل عبد الغنى محمود احمد36931

13.52.592.51118.555ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ايمن نشات عطيه عبد العزيز العيسوى36932

3223172914.519115.559ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226جمال عبد الناصر على عبد اللـه36933
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818.51422.510137357.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226حسن محمد حسن على عبد الرحمن36934

181715.523.58.51982.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226رامى اسامه مجدى عبد المطلب ابو العنين36935

23.520162511.5189659ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226رياض سعد عنتر على سليمان36936

10.516.512.520.58.51068.568ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226زياد عبد الباسط على عطيه على36937

6.51412196.585858.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226سعد محمد سعد محمد محمد بدوى36938

282716.525.512.519109.589ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226شاهر احمد ابراهيم ابراهيم محمد36939

181412.520.51114.57658.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد الرازق محمد عبد الرازق ابراهيم محمد36940

000000000ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد الرحمن احمد محمد احمد برهام36941

2114.512.520.512.510.58158ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد الرحمن حماده عبد الموجود المغربى  محمد36942

59.5711810.540.554.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد الرحمن سامح عبد الستار السيد36943

71310.5208.5145953ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد الرحمن محمد السيد عطيه ابراهيم36944

81812.529.512148059ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد الرحمن ياسر سعد على البيومى36945

614.58.5218.51258.557.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد اللـه عبد السالم مجاهد احمد السيد36946

813101611105852.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عبد ربه عبد الوهاب محمد عبد ربه مبروك36947

7.515.591611125953ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عكاشه احمد حلمى محمد36948

17.52417.52615.516.5100.557ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226على جمال محمد احمد على36949

16.51919261410.594.569ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226على عبد اللـه السيد محمد شعيشع36950

28.523172616.51711168.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226فارس زيدان العجمى محمد العجمى36951

242016.52314.5179856ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226كارم احمد ابراهيم ابراهيم محمد36952

0.5231117.59.511.561.557.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226مجدى اسامه مجدى عبد المطلب ابو العنين36953

1013.591712.586257ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد ابراهيم فتحى ابراهيم36954

19.522.51623.5171498.558ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد ابراهيم محمد على على سعده36955

9.520.516.522.513.5982.556.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد احمد السعيد عطيه36956

292517.5261614113.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد احمد رزق على الغضابى36957

2020162317.54.596.557.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد السعيد ابراهيم السعيد36958

262815.52717.518.511459ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد السيد عبد اللـه السيد محمد36959

322717291718.512248.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد السيد فاروق ابراهيم36960

29261726.51717115.548.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد حسن محمد حسن36961

15.522162515.516.59436.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد رفعت عبد الخالق غانم36962

14.517.511.518.55196769ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد سعد السيد محمد منصور36963

352416.527.519.516122.589ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد شكرى محمد المغازى باز36964

33.52116.524.517.51311348.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد عبد اللطيف عوض عبد الرازق ابراهيم36965

1022.513.517118.57448ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد عبد المحسن عنتر جاد36966

212214.522.51314.59358ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد محب فرج اللـه عفيفى36967

26271729.51417.5113.568.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد ميسره محمد على شعيشع36968

20.524.516241415.59987ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمد نشات عبد الحميد المغازى حسين36969

28.52616.528.51513.5114.589ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226محمود طلعت محمد عبد الرازق هاشم36970

4.517.5316.58.56.55057ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ممدوح اشرف محمود عبد اللطيف36971

8.510.579.57.53.54335ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226نبيل عبد الحميد على عبد الخالق36972

2524.516261510.5106.569ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226هشام جوده خليل عبد الفتاح36973

2127.512.52013.51394.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226هالل عبد اللـه ابو زيد على محمد36974

30.529.51628151811988.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226اسراء محمد السيد محمد القصبى36975

1926.513269.5159449ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226اسماء اشرف احمد ابراهيم على36976

2223.51425.512.51197.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226اسماء سامح مصطفى البيلى36977

302717.528.5171712057.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226الشيماء صالح السيد عاريف36978

24.5197.520713.57857ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226اميره حماده جمعه عبد المنعم جمعه حسيب36979

2928172617.514117.568.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226اية صالح سالم علي36980

1124.51018.513.510.577.558ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ايمان رمضان محمد ابراهيم36981
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16.52310181411.581.555ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ايمان سعد محمود يوسف36982

27.52617.52416.516111.579ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ايمان محمد مجدى عبد المطلب ابو العنين36983

31.525.517.52316.51611458.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ايه ابراهيم السعيد عبد الحميد على ابو العنين36984

2725122311.515.598.557ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226بشرى عزت محمد عبد العزيز36985

2926.518.52914.515117.589ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226حسناء اشرف احمد ابراهيم على36986

26.52313231216.597.559ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226خلود ابراهيم بدير ابراهيم الشرباصى36987

17.521.515261512.59558ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226دنيا وائل الشحات عبد الجواد االمام36988

18.516.513191312.58058.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226دينا محمد عبد الحميد عطوه36989

1817.510.51611.51273.558ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ريهام رمضان ابراهيم احمد شلبى36990

22.517121711.5138048.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226زينب البحراوى محمود طه محمود36991

7.5219.517.51211.567.538.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ساره محمد اسماعيل احمد علوان36992

23251515.515.5159448ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ساره محمد جمعه عثمان36993

715.551686.551.547ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ساره يونس احمد يونس36994

1319.5141713.515.57758ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226سهام توفيق السيد يوسف36995

15.519.511.518.514.51579.569ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226شهد بهجت شكرى السيد على36996

3329.518.53019.517.5130.589ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226شهد عوض الدسوقى احمد الدسوقى36997

2121.516.5191514.59348.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226شهد محمد عبد الرحيم محمد محمود36998

921.512.51510.51068.569ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226عزه ابو سمره مصباح السيد36999

3329.518271717124.569ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226علياء احمد عبد المنعم عبد اللـه سالم37000

18191025.5101682.555.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226علياء السعيد ناجح حسن37001

31.515.518.5271617108.557.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226غاده عادل محمد محمود37002

3022.516.527.51418110.546.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226فاطمه سعد السيد على جاد الرب37003

2119.516.52313.518.593.558ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226فرحه شعبان فوزى عبد العال37004

3325.517.527.515.518.511958ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226فردوس رفعت على عبد اللـه سالم37005

3121.518261518.5111.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226مروه احمد عرفات احمد37006

2424162815.517107.558ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226مريم جهاد فتحى سليم عبد الكريم37007

28.522.516.52714.515.510958ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226مريم يوسف حمدى يوسف37008

2422.51826.51115.510257ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226مى حسن محمد عبد العزيز37009

30.515.515.522.515199966ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226مى نجيب عطوه العيسوى37010

38282029.51819.5133.549ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ميرنا احمد محمد عبد الرازق البشبيشى37011

19.52314.5251111.59368ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ندى ابراهيم المرسى عبد الباقى المرسى37012

271414.523131491.548.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226نورا عماد عبد العظيم محمد على37013

25.514.511.52715.5169446ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226نورهان حسام الدين محمد حسن على37014

30.52313.529141611078ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226هيام عبد المطلب العجمى محمد العجمى37015

2413.513.52915.51395.566ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226وسام السيد السيد يوسف رمضان37016

30.523.513.53013.55.511148.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 30)  0226ياسمين اسماعيل السيد على البيومى37017

16128.520.511156845.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227ابراهيم فرحات عبد المحسن ابراهيم37018

9.505104628.523ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227احمد شوقى فتحى يوسف37019

29.51515271513.5101.555ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227احمد معتمد صديق عبد القادر37020

3018.515291616108.558ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227السيد الشحات السيد ابراهيم37021

21.5219.523148.58936.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227ايمن رضا عبد الحكيم المتولى احمد37022

2421.51325.512149646ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227حمدان عبوده السعودى مجاهد اسماعيل37023

33.524.5172716.516118.566ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227عبد الحى ابراهيم عبد الحى ابراهيم احمد37024

201711.522.513.512.584.566.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227عبد اللطيف رضا عبد اللطيف محمد محمد37025

15.5131018.513.51370.555ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227محمد السيد فوزى عبد المجيد محمد37026

107718.55.554823.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227محمد عبد الحى زياده احمد37027

29.520142713.51410476.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227محمد عبد اللـه عبد الحكيم محمد37028

1911.51321.58.514.573.545ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227محمد ياسر محمد عبد الخالق37029
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1193145.5842.532ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227هيثم محمد رزق ابو المعاطى الشال37030

29.516.51222.516.5139765.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227وليد السيد عثمان حسن بشير37031

1921.5172414.599666ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227اسراء السيد عبد الحى ابراهيم37032

18.52116.524.51310.593.566ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227حنان السيد عبد المجيد الطنطاوى حامد37033

1622.51521.589.58344ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227دعاء عبد الحى حماد عبد الفتاح النادى37034

17.523.513.528.513.57.596.558.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227سحر خالد عبد الحميد الزاكي37035

1220.5623.5576768ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227شهد عبد اللـه احمد فوده37036

11.522.515.523.513.58.586.556ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227شهد عبد اللـه عبد الحى عبد الفتاح النادى37037

17.520.515259.58.587.557ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227شيماء عماد حسن عبد الغنى البسطويسى37038

20.517.5122698.58547ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227مديحه ماهر طلبه محمد ابو الفتوح37039

302215.525.5159.510848.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227مريم فتوح فتحى البيومى37040

2418.515.525.54.58.58846.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227مشيرة كامل عبد الحليم محمد سليمان37041

21.5171524.588.58658ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227منال الزاكى عبد الحميد الزاكى37042

1621.5142410.578647ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227مها ابراهيم عدلى ابراهيم محمد37043

14211222.56.58.57657ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227نرمين حاتم عبد الرازق رزق37044

28.52716.527.514.510.511446.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 33)  0227نهلة محمد عبد الحميد الحسانين على37045

20231427.58.512.5934.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228احمد محمد محمد على37046

2522.51528.51313.510438ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228احمد هالل رزق عبد اللطيف37047

22171524.51011.588.565.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228اسالم اسماعيل الشحات اسماعيل37048

14.52213.524.5139.587.54.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228السيد محمد احمد عبد العظيم احمد37049

19.5221129.55.58.587.54.54.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228السيد محمد السيد على37050

1819.519.5299.51795.57.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228امير عوض محي محمد37051

322619.528.51418.512068.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228توفيق هانى محمد عبد الفتاح37052

20.518.518.52911.5189868.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228حسن محمود حسن عبد الكريم37053

31.52519.52914.519119.57.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228زياد هانى محمد عبد الفتاح السيد37054

131415.52111.517.57556.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228سمير عبد الـله السيد جمعه المغازى37055

151415.516614.566.555ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228شادى السيد عبد الباقى عبد العزيز37056

3828.520291918.5134.599.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228عبد الرحمن محسن عبدالـله حسام الدين شاهين37057

19.52616.526.51516103.57.57.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228عبد اللـه حمدى صديق عبد هللا37058

91716.52091371.54.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228عالء هالل محمود هالل37059

12.521.5182612139047.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228فارس اسماعيل عبد اللـه محمد37060

812.58.5186.51353.545.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228فارس محمود عبد الستار محمود37061

2420.517.525.51414101.57.59ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228فاروق محمد فاروق السيد37062

6191622.512.510.5765.57.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228فتحى نعمان فتحى محمد عبد الرازق37063

141917.521.51014.58247ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228فتحى وليد فتحى محمد فتح اللـه37064

41617228.51267.555.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228قدرى رزق عبد الرازق رزق37065

3.51615.5139.511.557.556.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228كريم رضا فوزى محمد37066

51614.52511.514.5725.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228محمد اسالم عبد الحكيم محمد بيومى37067

16221727.51214.594.558ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228محمد السيد محمد القطب37068

2220.517.529.51317102.556.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228محمد عائد فؤاد عبد العزيز سلطان37069

6.518.59.523911.566.55.52ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228محمد فؤاد رزق محمود رزق37070

2325.51928.515.517111.559ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228محمود جابر محمد الحفنى البربرى37071

32.52619.529.514.517.512259ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228محمود محمد ابراهيم ابراهيم حمادي37072

26.51719.5281517.510658.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228مصباح محمد احمد عبد العظيم احمد37073

22.518.518.52814.515.510259ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228منصور ابراهيم منصور محمد متولى37074

2018102512.51285.54.59ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228وليد عبد الغفار عبد الجواد عبد الغفار37075

171216.52413.5128383.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228اسراء جمعه عبد الرازق السيد على37076

1717.517.527.510.5119058.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228اعتدال فهيم رضوان رضوان37077
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19191722.513.511.5918.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228اميره محمد صبرى حسانين37078

2927.519.528.517.52012276.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228اميره هانى جمال ابراهيم يوسف37079

21.525.5192616.517.5108.589ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228ايمان السيد صبحى الحمادى37080

1891518818687.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228ذكرى محمود عبد العليم عبد الحليم37081

16.515.51115.55.511.56448.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228زينب عبد الرحيم محمد ابراهيم37082

3727192917.518129.58.59ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228زينة طارق عبد الغفار عبد المعطى سلطان37083

23.526.519.529.516.514.5115.589ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228ساره وحيد رمضان محمد فرج37084

202619271613.510868.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228سالى وليد صالح محمد عبد القادر37085

2017.514.52713.51392.57.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228سعدة محمد صبرى بدير37086

1021.51628.515.512.591.55.59ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228فاطمه سادات ابراهيم رزق37087

17181727.51317.592.55.57ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228فوزيه حاتم عبد الواحد عبد القادر37088

3726.51926.51517.512459.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228ميرنا محمد محمد القطب37089

332518.5281815122.57.59.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228ندى محمد نجاح عبد الكريم37090

191617.525.512.514.590.58.57ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228نورهان صديق سامي صديق37091

17231625.511.512.5936.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228هدير احمد صديق ابراهيم سليمان37092

191818271418968.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 34)  0228هدير محمد صبرى حسانين37093

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ابراهيم مدحت عبد العافى محمد37094

846115103445.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ابو الفتوح ناصر مؤمن عبد اللـه منسى37095

2127.51924.51218.51045.57ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد الجوهرى عسكر احمد37096

222416221017.5943.56.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد السيد فتحى عبد الباقى37097

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد حمادة طه رزق على37098

11.54.56.57.5514.53534.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد خالد احمد البسيونى37099

10.524.516.518.59.514.579.565ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد خالد شريف احمد37100

ش عبد الواحد37101 1621.51723.51317.59167.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد راضى دروي

252312.52316.51810078ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد سامح عبد الرؤف على37102

25.519.516231416.59856.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد عارف عطيه محمد37103

15.52115.517.511.516.58157ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد عصام عبد الفضيل طه37104

98.57.512.5712.544.543.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد عوض محمد عوض37105

32.524.520281919.51244.58.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد محمد باتع عباس صالح37106

3225.5202718.518.512347.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد محمد جبر عطااللـه37107

202017.52512.5179536ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد محمد فايد محمد37108

27212027.51819.5113.566ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد محمود ابو المعاطى احمد37109

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد مدحى احمد عبد الباقى37110

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد معوض عبد الرؤف سالم37111

813.541851048.534ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229احمد يسرى السيد محمد37112

8.5510.5173104432.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ادهم صالح صالح عبد الشافى37113

5.55.57.51171236.532ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسالم هشام المنسى على37114

4.5146.512.5811.545.545.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اشرف خالد محمد الحنفى37115

61916.510.5114354ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السعيد وجيه غازي احمد37116

20.516.51425.5131189.56.58.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السيد حماده حسن عبد اللـه ابو الغيط37117

410.57.5195.5846.52.55ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السيد خالد السيد محمد37118

1314.512.52110.51171.532.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السيد صبرى فريج على37119

493.514.55.52.536.545ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السيد عبد الحميد السيد الدسوقى37120

11.5171122.510117234.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السيد عوض السيد احمد37121

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السيد هانى السيد ابراهيم37122

352119.5301916.5124.5710ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229الشربينى سعيد ابراهيم سالم37123

1414.51221.57156955.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229العربى السيد العربى السعيد العراقى37124

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229الفكهانى رضا كمال ابراهيم37125
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21.516.511.5211216.582.567.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229المعازى عادل المغازى عبد القادر37126

6.513519.551.54933ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229تامر جميل فرج عبد القادر37127

14.515.511.519.5913704.56ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229جمال عماشة الطحاوى درغام37128

563.515.54.512.534.536ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229جمعه يونس صالح يونس37129

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حسام محمد السيد عطيه37130

768156.51142.546ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حسن عطوه يوسف عبد الحميد37131

10.512.515.524.515147848ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حسن وجيه ابو العطا الباز37132

9.511.5112512.51569.537.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حسين وائل حسين المرعى37133

8.58.57205.5649.545.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حماده صفوان الششتاوى حامد37134

2517.510.52012.516.585.577.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حماده مدحى احمد عبد الباقى37135

27.5512.53133033ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حماده ناجح عطوه عبد الجواد37136

161516.524.512.510.584.547.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229خالد فكيه عبد الوكيل السيد37137

1911.514.521813.57433ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رجب يسرى رجب عبد العزيز37138

15.512.51115.591563.535ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رضا عوض الحمادى درغام37139

241512.521.51316.58637ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شادى عبد الغنى السيد محمد37140

5.592.59513.53134ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229صبرى ناجح السيد احمد37141

1915.512.51813177834ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عادل اسالم عبد العادل الحمادى37142

8.5669.5417.53426ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد الرحمن نادر على البحيرى37143

2419.518.52018.519100.538ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد الغنى عزمى عبد الغنى محمد37144

8.5103.59.58.5154023ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد اللـه السيد محمد المتولى37145

14.520.512.521.51319.58257ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد اللـه عبد الجليل عبد النور عبد الجليل37146

31.524.52023.52020119.569ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد اللـه عبد العاطى عبد العليم محمد37147

12.517.57.519.512166948ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد اللـه عوض هللا عبد الرازق محمد37148

5.511.54.57.56173534.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد اللـه مسعود الشربينى محمد37149

6.582.5166153934.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد اللـه وجدى على رزق37150

24.5151624.51717.59787ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد المجيد احمد مصطفى عبد المجيد37151

251815.52315.5169755.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد الحميد عطاللـه سماحى عبد الحميد37152

13.58.55.515.5115.54445ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عبد القادر سيد عبد القادر ابو عبيه37153

05715503235ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عطية سامح ماضي طه37154

714.59971546.555ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229على ناجح على بهجات37155

3127.51928.517.519.5123.577ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عمر عميد محمد طه37156

3324.51829.5181912369ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229عمرو محمد عبد الموجود محمد37157

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فراج ايمن فراج عبد اللطيف37158

14.515.51115.59.516.56676ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فكيه ابراهيم ماضي كامل37159

1815.515185.513.57254.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229كمال ايمن كمال عبد الموجود37160

28.518.5152117.519100.568.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مجدى رامى فرج الحمادى37161

32.520.5192317.520112.589.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مجدى محمد منير احمد37162

10.500401414.506.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد ابراهيم محمد ابراهيم37163

1512.515.516813.56766ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد ابراهيم نصحي ابراهيم37164

21.516.515.519.59188275.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد احمد ابو المعاطى احمد37165

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد اشرف لملوم عبد الرحيم37166

7.513.515127165565ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد الزغبى محمد البيومى37167

16.516.514.518.51116.57784ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد السيد انيس السيد37168

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد السيد عبد الجواد ابراهيم37169

3419.516.520.512.51810368ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد الطبالوى عبد الحفيظ عبد الحميد37170

7.591210.56.510.545.562.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد بدير عبد اللطيف السيد37171

20.516.516.521.512.515.587.565ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد حسام محمد عبد العال37172

7.510911.58.51746.555ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد سعد محمد البهنسي37173
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1818.51618.51017.58157ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد صبحى السيد محمد37174

131114.515.57.513.561.567ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد صالح الدين ناجح ذكي37175

22.52215.52011149166.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد صالح محمد عبد الموجود37176

27.51916221719.5101.569ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد طارق عزالدين الكومى37177

10.512.51216714.55857ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد عاطف عطيه محمد37178

27.513.516.520.514179278.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد عبد البديع درغام هليل37179

3021.51720.517.518106.588.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد عبد الواحد قنديل السيد سالم37180

18.514.5171812178057.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد عطيه ماضى طه37181

20.515.5151910168064ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد مجدى صالح يونس37182

21.598.511.56.5135752.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد مصطفى محمد احمد37183

1313.51421.511.514.573.584ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمد هاشم الشحات عبد الفتاح37184

152114.5198.515.57874ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمود المتولى محمد المتولى37185

15.519131610.5167482.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمود حامد حمدون فتح اللـه37186

18.513.58189156773.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229محمود صبرى يونس نوح37187

21.517.5152412169075ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مصطفى السيد عبد الحميد حسب النبي37188

21148.5127.5146371.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مصطفى نزيه ناجح مصطفى محمد37189

18.513.59137.51161.562.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نادر عبد العزيز مناع ابراهيم37190

2616.51421.512.51590.545ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نورالدين خضر عبد الرازق ابراهيم37191

29.517.516.522.511.51597.565ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هاني شاكر زكي محمد37192

ى عبد القادر37193 712.56.5136.51545.583.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هيثم ناجح الوردان

198.510.519.5711.564.582.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229وائل اشرف محمد محفوظ37194

16.51513.517.59.5127283.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229وائل حمدان الفرغلى فايد37195

21.514.514191115.58062ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229وائل صبرى فضل على37196

ى عبد القادر37197 21.511.51017.58.516.56953ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229وائل محمد الوردان

21911.5142.5165864ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ياسر حماده عادل عبد السيد37198

2614.516201313.589.578ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229يوسف السعيد يوسف الشوربجى37199

26.513142312.5178987ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229يوسف حمدى عزالدين الكومى37200

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسرء حامد احمد عبد الطيف37201

261511.524.589.5853.54.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسراء السعيد عبد الجواد على37202

2516.59.5239118355ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسراء اللبيشى ابراهيم محمد37203

177312.52.594232.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسراء سامح ابراهيم درغام37204

9.515.54.515.539.54832ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسراء سامي محمد محمد على37205

2417.510.524.571183.552.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسراء عبد العزيز عبد البديع عبد العزيز37206

27.522.517.5271719111.56.56.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسراء عنتر شداد عنتر37207

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسراء فوزى محمد زيدان37208

2819.510.5228.51388.543.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسماء ابراهيم محمد عبد الهادى ربيع37209

1617.514.5199107641.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسماء ابراهيم محمود ابراهيم37210

108.59194.59513.52.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسماء السعيد عبد الجواد علي37211

2922.515.522.51111.5100.54.53.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسماء محمد مقاوى محمد37212

18.51410.5189.5970.543.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اسماء نادر عبد البديع البسطويسى37213

1911.591757.561.54.53ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اشواق فرج طه السيد37214

26.520.51123.57.512.58964.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229السيده وفيق عطا الحق العجمى ابو شعيشع37215

9.51672061258.551.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229الهام مجدى فرج الحمادى37216

25.522.51325.56.5179355.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ام الهنا منصور الخضري عبد المنعم37217

9.5187.5236126453ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229اميره مديح فراج عبد اللطيف37218

8.58.510.518.57.5953.545ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229انجى خالد محمد احمد37219

1316.5923.56.512.568.552ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ايمان عادل عبد الحفيظ محمد37220

6.514.54.520.55.51351.54.54ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ايه رشدى حسام الدين سالم هليل37221
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3023.515.52410.514.5103.554.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ايه صابر المرسى صابر37222

18.516.510.5236.514.57545.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ايه عبد الرافع ابراهيم عبد العال37223

1815.5821.5811713.54ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ايه محمد ممدوح صادق37224

13.524.511.524.5811825.57.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229بشرى البرعى محمد البرعى37225

1715925.571173.54.55.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229بشرى محمد عبد الحميد عبد القادر37226

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حسنه شرنين كمال ابراهيم37227

17149.5166.59.56345ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حليمه مجدى سالم محمد37228

29.520.516.526.51519.510867.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229حنان وائل محمد محفوظ37229

9.516.51019.511.514.56757ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229خلود عبد الجواد على ابو الحسن على37230

1415.511.526815754.56.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229خلود محمد سامى على37231

17.513.51026.510.516.5784.55.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229دعاء ناجى المتولى عبد الرحيم37232

1917.56.524813753.56ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229دعاء وحيد شراره احمد37233

16.512.5725.561567.55.54ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229دنيا ايمن محمد السيد37234

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229دينا سميح عبد البصير عبد اللطيف37235

يا ابراهيم محمد عبد الباقى37236 1915.513246.514.5785.57.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ران

يا جمال بهلول عبد الجليل37237 22.51912.527.5111492.54.56ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ران

ه كريم ناجح زكى37238 8.514.58.523.5514.56044.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229راوي

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رحاب طلبة الشربيني محمد37239

23.514.5112613198857ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رحاب فتوح عبد الرؤف حسن37240

36.528.5192918.520131.58.59.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رقيه عبد الرحيم محمد المتولى37241

23.523.515276.514.595.54.56ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رنا اسامه عبد اللـه محمد37242

30.527.51728.51419.5117.556.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رنا وفقى زغلول عبد الباقى37243

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229رندا ابو الحسن عبد الرحمن ابو الحسن37244

2116.58.523812.57755ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229روجينا رشاد رشاد ابراهيم37245

26.523.51622819964.56.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229روحيه صادق السيد عبد الرازق على37246

2723.515.526.51218.5104.55.56.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ريهام المنشاوي اسماعيل المنشاوي37247

30.522.5182710.518108.57.58.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229زينب عباس حطب هيثم مجاهد37248

14.516.5622.581567.54.54.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229زينب محمد السيد احمد37249

1014.510.526.59.510.57154ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229سالى مجاهد صابر مجاهد37250

46.5317.51.51332.562.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ساميه عبد الحميد معوض زيدان37251

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229سبينه ابراهيم ابراهيم عبد الرحيم37252

2322.513.5241113.59455ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229سحر حماده جابر حميده37253

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229سحر صالح شفيق البحيرى37254

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229سماح محمود سعد المتولى  خضر37255

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229سماسم ايمن عبد الخبير عصر37256

13201526.511.5148656ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شاديه السيد عبد الرحيم طه عبد الرحيم37257

13.519.5132612.51284.565ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شاديه عبد الجواد على ابو الحسن37258

24.517112413.513.59055.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شروق السيد مكاوى محمد37259

2721.51624.515.515.5104.567ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شروق محمد عبد الوهاب المرسى37260

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شريفه الشحات المغازى السيد المغازى37261

19.519.51222.5101483.553.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شرين رضا السيد تركى37262

10.5101020.5513.55655ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شهد اشرف بهلول مرعى37263

2516.5152713.5169757ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شهد عبد الحميد عبد الستار المتولى37264

16.516.5162412.51485.567.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شهد عبد الرحيم عبد الفضيل على ابو شعيشع37265

161912258.513.580.564.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شيماء القطب القصبى القطب37266

19.51913267.5178543.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229شيماء محمد احمد اسماعيل37267

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229صابحه فؤاد السيد عبد اللـه37268

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229صفاء جمعه السيد عبد العظيم بدوى37269
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9.51512.5251314.57554ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229غاده جالل عبد الحميد يوسف37270

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فاطمة مسعود الشربيني محمد37271

1214.514.5199.51669.555ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فاطمة وليد جميل كامل37272

01112.516.57.5047.554ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فاطمه خميس صقر عبد الرحيم سالم37273

610.57.5147.51445.553.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فاطمه محمود ممدوح صادق37274

812914.541347.535ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فايزه هانى كمال عبد الموجود37275

18.5156.519.58.5156845ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فتحيه على ابوشعيشع على37276

20.516.510208.514.575.576ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229فرج حسن الموافى حسن37277

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229كاميليا احمد اسماعيل حسن37278

241813.52311.515.59056.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229لقاء محمد صالح محمد37279

34.524.5192918.515.5125.559ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مريم السعيد عبد المسموع الكومى37280

14.514.58.522814.567.553ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مريم فرحان على رزق37281

2115.5142114.5168658ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مريم مدحت لمعي عبد اللـه37282

2314122110.519.580.556.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مصبحه مجدى محروس ابو المجد37283

18151419.5141680.566ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منار مداح نصر عبد المقصود37284

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منار منصور ميكائيل احمد37285

2816.514.52414.51997.555ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منه سمير عبد الرحيم طه37286

33.51719251819112.568.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منه صبرى العرابى عطااللـه37287

20136181.512.558.555.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منه مصباح عبد الرؤف على37288

2814151913128945ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منه ناجى صحصاح لطفى37289

26.516.513.523.514.51694.555ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منه هانى سامى على37290

2916.516.525.515.51310354ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منه يسرى ضيف اللـه عبد الموجود37291

241815.52615.5159987ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منى اشرف ناجح زكى37292

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منى ايمن فراج عبد اللطيف37293

36.524.519.52518.52012488.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منى عبد الحميد فكرى صالح37294

1917.51022.5716.57657ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229منى فضلون نبيه محمد37295

19.520.514.5226.5188356ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مى السيد محمد عوض37296

222018241018.59468ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229مياده سعيد خميس عبد الباقى37297

2525.515.525.513.517.510556.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ناهد عبد النبى عز الدين الكومى37298

2323.515.52512.518.599.555.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نجفه ابراهيم صدقى ابراهيم37299

2622.51624.5121610157.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ندا وحيد محمد الكومى37300

36.524.5192718.519.5125.56.59.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229ندى حسن ابو العطا الباز37301

10151322512654.53.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نرمين الكحالوى صابر احمد37302

182011.5247.5158163ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نرمين دهشان فرج عبد الفتاح37303

2521.517.525.57.513.59765.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نسرين فتوح عبد الرؤف حسن37304

22.523.517.528.57.515.599.56.55ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نسمه عادل عبد الخالق الشربينى37305

2920.516.526.51017.5102.565ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نسمه نصحى ابراهيم محمد37306

3426.518.528.51819.5125.569ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نعمه عوف فايز عبد الكريم37307

209.515276.5157855.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نعيمه وجدى السيد عبد الرسول37308

15.515.513.5255.5157563.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نوال رضا السعيد يوسف37309

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نور عبد اللـه محمد حامد37310

1616.51524914.580.54.55ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نورا حامد زكى محمد37311

211616271116915.53ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نورا عبد اللـه المرسى صابر37312

22.520.517.527.51618.510477ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نورا عبد المعبود عطيه عبد القادر37313

12.517.517.522.56.51276.567ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نورا عبد الحميد اسماعيل كامل37314

2420.5419.57177577.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229نورهان اشرف عبد الرؤف على37315

29.51382291881.57.59.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هاجر الكحالوى السيد رمضان37316

1619.55.520.541765.57.59ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هاجر محمد قنديل السيد37317
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1510.5417.51.51548.54.55ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هايدى عوض محمد حامد37318

1415619513.5597.55ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هايدي نافع نافع على37319

23137.520111374.58.58ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هايدى هانى حسن عبد الجواد37320

000000000ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هبه رزق على رزق37321

30.520.5113514.57065.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229هدير هانى محمود مصطفى37322

1712.58.5205.512.563.556.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229وفاء محمد احمد عطيه37323

3122.51424.511.517103.57.58.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229وفاء نادر عبد الحميد اسماعيل كامل37324

24.518.5824716.58287ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229والء السيد عبد اللـه عبد الحكيم37325

10.515.55.523.5616.56175.5ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229يارا السعيد معجل عبد المقصود37326

11.513.5112.58.52.5474.54ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229يارا رفعت سعد احمد37327

3825.519.5291917.5131810ادارة بلقاس  006قالبشو ع م  0229يمنى سعد يوسف الشربجى37328

1518.5122.55.511.562.546ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230احمد عبد الراضى عبد المجيد على37329

3530203019.519.5134.55.59.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230احمد محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم37330

1519.54.5231117.57386.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230ادهم اسماعيل فرج اسماعيل37331

3627.5203018.51913299ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230اسالم حسب النبى عبد السيد حسب النبى37332

16.522.53.5277.514.5777.59.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230امير الحاج ماضى كامل37333

25.524.51129.59.51810079ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230حماده اسامه حماده الهنداوى37334

36.5292029.52019.5135810ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230عبد المعبود مكرم عبد المعبود جوده37335

3423.513.5279.517.5107.5810ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230عبد الرحمن اشرف محمد فتح الباب السيد37336

322417281019.51114.58.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230على عالء الدين على متولى احمد37337

3729183018.520132.55.59ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230محمد البحيرى محمد البحيرى على موسى37338

3024.518.52812.520113.55.59.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230محمد العربى عطيه عبد القادر37339

181916.525101388.566.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230محمد حامد على ابو السعد بغدادى37340

3829203019.519136.569.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230محمد محمود عبد الحمبد محمد الجديلي37341

36.528203018.519.513389.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230محمد هانى محمد عباس طوسون37342

38302028191913579.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230اسراء محمد فكري السيد محمود37343

38.5302029.52019.51386.58.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230ايمان اشرف السيد مصطفى عبد القادر37344

يا عبد العزيز عبد العزيز عبد الغنى عبده37345 151612.520.510117486ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230ران

37.52920292019.5135.56.58ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230رحمه البحيرى محمد البحيرى على موسى37346

342319271416.51175.56.5ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230فاطمة عيد محمد محمود احمد37347

393020302019.5139910ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230فريده مصطفي محمود محمد خليل37348

37.529.520302019.5137910ادارة بلقاس  006مصنع السكر ع م  0230نور ايمن محمد  محمد عطية37349

31.52717.5281518.511967ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ابراهيم محمد احمد محمد عبد الرازق37350

272313.528.5121210467ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231احمد الحسينى احمد الحسانين37351

33.52616.529.51418.5119.56.59ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231احمد السعيد احمد عبد الباقى محمد37352

29.52015.529.512.5191076.58.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231احمد عبد البديع عبد الرازق مصطفى فرج37353

15.52514.527.511.514.5946.59ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231احمد على عبد المنعم عبد الحميد37354

18.52614.52910.514.598.57.57ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231احمد عماد حمدى عبد اللـه37355

31281729.515.5181216.59.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231احمد محمود محمد محمود37356

28.52815.529.514.518.511668ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231احمد نصر احمد محمد37357

262616.529.514.517.5112.57.58ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231اشرف عبد الفتاح عوض عبد الفتاح37358

3928.518301817.5133.5810ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231السعيد الشحات السعيد محمود عطيه37359

9.516016.5211.54452.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231جمال سمبو عوض السيد شتا37360

1218213.51.53475.55ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231جمعه محمد السيد محمد عبد المنعم37361

820.5725.57.58.568.568ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231جمعه محمد جمعه االمام37362

3626.517.529.517.519.512768.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231خالد ماهر سيد احمد نصر37363

3330172917.519.5126.56.59.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231خالد وليد حامد البسيونى37364

28.52716291715117.567.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231رأفت محمد رأفت مصطفى37365
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332517.52815.519.51195.58.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231زياد محمد السيد مصطفى37366

20221728.51217.599.557.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231سامح محمد الدسوقى الدسوقى37367

212318271416.510367.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231سعد بكر مجاهد محمد مجاهد37368

37.52818.528.518.519.513178.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231سليمان محمد يحى احمد الجاويش37369

262216.528.514.513107.559.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231سيف وليد السيد السعيد ابو الفتوح37370

212712289.51697.56.58ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231طه عوض طه المغازى احمد هيكل37371

37.5281729.518.519.5130.56.59ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عبد الـله سليمان السيد سليمان بدوى37372

1724162814.511.599.57.58.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عبد الرحمن ابراهيم حسن محمد حسن37373

302816.528.51416.51177.57ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عبد الرحمن حماده محمد محمد37374

252516.528.511.517106.578ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عبد الرحمن نعيم عنتر حامد الحناوى37375

232716.5281219.5106.578.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عبد الهادى مصطفى عبد الهادى السيد ابو السعد37376

18.5271328.59.517.596.54.58ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231على امير على الوصيف عرفه37377

332817.52919.5191277.510ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عمرو احمد محمود محمد محمود37378

2424.51326.511.55.599.565ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عمرو عبد اللـه الصباحى وهبة37379

19.524162812.514.510077.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عمرو محمد زين العابدين محمد على سليمان37380

26.52515291318108.56.57.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231كريم على رمضان عبد الحليم37381

342518291519.51216.59ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد احمد السيد احمد قنديل37382

342619.52919.519.51287.59ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد البحراوى جابل محمد العجمى37383

35.52919291819.5130.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد السيد احمد حسن على37384

29.5281729.51716.512198.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد ايمن رمضان محمد عطا37385

38.52919.5302019.51378.59ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد حسام عبد المجيد حسن محمد37386

34.528183014.519.512588ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد عيد فتوح احمد37387

2027.514281116.5100.57.57.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد فرج عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المقصود37388

262817.527.51919.51187.58.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد محمود فاروق حسن ابراهيم37389

33.52920302019.5132.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد مدحت حسني عبد اللطيف داود37390

27.524202915.5191164.59.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد موسى احمد موسى37391

34.52820291619.5127.579.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمد ياسر السيد الدمرداش موسى37392

28.52917291519118.56.58.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمود رزق الوصيف عبد الغنى عرفه37393

292816.528.514151165.57.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمود رضا ابوسيف منصور37394

23.52616.528.513.518.510856.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمود عبد العزيز مصطفى تمراز37395

3026132815.517.5112.577ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمود عوض ابراهيم الدسوقى37396

32.52816.5291819.512466ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمود محمد بكر محمد بكر37397

34281929171912768ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمود محمد حسن سعد الدين37398

16221323.571781.55.55.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231محمود محمد طه الهنداوى37399

18.52315.527.5111895.566ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231مختار سعد مجاهد محمد37400

14214.521.5514.5667.56.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231مسعد عبد الحميد مسعد عبد الحميد حامد  القصبى37401

16.523162713.515.59688ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231هيثم خالد السيد حسانين على37402

1425112511178688.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231وحيد عبد الخالق احمد عبد العزيز خليل37403

3524.519.52718.517.5124.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231اسماء محمد حسن محمد طه37404

362517.528.517191247.59.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231اسماء محمود ابراهيم ابوشعيشع37405

3927.52028.52020135810ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231االء احمد الشربينى المتولى37406

282517.5261719113.588.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231امال على احمد على37407

23.52018.526.5101998.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231امل ممدوح محمد عبده الصاوى37408

29.5252026.52018.512189ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ايمان السيد احمد ابراهيم قصبى37409

30.524.519.5271918.5120.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ايمان محمد يوسف يوسف ابراهيم37410

3428.517.529192012889ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ايه سلمان احمد سلمان37411

362520301918.513089.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231حبيبه احمد الشربينى احمد العشمارى37412

2324182716.517.5108.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231خضرة فتوح عزب فتوح37413

Page 771



Term1

يا جمال رمضان احمدعيد37414 26.521.51825.51318104.588ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231دال

يا السعيد القطب الزاهى37415 21241628142010388ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ران

يا محمد مجدى محمد على37416 38.528202719.518.513389ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ران

27.522162815.51810989ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231روضه مصباح عبد المنعم عبد الحميد37417

19.5211518.5814.58287ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ساره المغازى المغازى المغازى37418

27.5271828.5171711889ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ساميه جمال رمضان مصطفى عبد اللطيف نوفل37419

2524182816.519.5111.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231سماح عزت عبد الرحمن محمد37420

39282028202013589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231شروق طارق عوض الشربينى المغازى37421

37.52619.52819.520130.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231شهد وليد محمد عبد العاطى37422

31.526.519.52819.52012589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231صباح عزمى محمد جبريل37423

35.528192818.518.512989ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عبير صالح جابر احمد حجازى37424

23.521.51827.512.517.510389.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231عبير عبد اللطيف عبد اللطيف حسن37425

26.52817.52716.518.5115.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231فاطمه احمد عبد الرؤف الهنداوى ابو الفتوح37426

2522.517.526.516.51910888.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231فاطمه محمد حسن محمد طه37427

26231827.514.51710988ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231قمر رمضان ابراهيم احمد العدل37428

32.5221926.51518.511588.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231لطيفة محب السعيد محسوب37429

31.52919.528202012889.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ماجده محمد نوار عبد الهادى حامد37430

2328.51728.59.519.5106.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231منار ود طاهر السيد محمد37431

34.528.519.52818.51912989ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231منه محمد ابراهيم محمود محمد37432

36.528.519.5281820130.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231مني حسني حسني عبد الرحمن37433

22.52114211018.588.587.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231نادية السيد ربيع احمد37434

242416.525.518.513.5108.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ندى الشحات محمد عطوه ابراهيم37435

33.522.519.52816.519.512089.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ندى عصام محمد ابو الخير37436

1426.519.527.511.5199989.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231نسرين السيد عطية عبد العال37437

24.52517.527111710588.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231نهى على موسى عبد الجواد37438

29.523.51827.51318.5111.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231نورهان جمال مصطفى احمد يونس37439

3729.52027.518.519132.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231نورهان محمد الجندى ابراهيم37440

3022.51528.5121710889ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231هاجر احمد السيد احمد على37441

342320281618.512189ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231هاجر حسن ابراهيم على البشبيشى37442

32251928.51718121.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231هبه بكر ابراهيم السيد37443

30.52320281819.5119.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231هدى السعيد ابراهيم محمد السيد37444

31.526.516.528.5161911989ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231هدى السيد رجب محمدعبد المنعم37445

24.52420261417.5108.589ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231همت السيد مصطفى عبد المنعم37446

322117.527.511.519.5109.587ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231وجيهه جمعه غريب عبد المقصود37447

3728.52029.519.519.5134.589.5ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231وعد المستعين باللـه عبد السالم عبد القادر احمد37448

3328.519.527.517.51812689ادارة بلقاس  006(بصار 28)  0231ياسمين شكرى احمد عبد السالم37449

28.52619281419115.57.58ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232احمد جمال جمعة السيد37450

2727192713.519.5113.56.59ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232احمد صبحى غازى عبد القادر37451

25.52417.5291816.51144.59ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232احمد فتحى على احمد احمد الحنفى37452

19.52212.522.52.514796.57.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232احمد محمد السيد محمد فهمى37453

20.525.57.5261414.593.55.57ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232الجميل السيد ابراهيم رمضان37454

25271525.51814110.53.58.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232رياض رضا حسن عبد العظيم37455

23.52813281914111.54.59ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232سعد عمر ابراهيم عبد الحميد37456

27.52818281914.5120.54.58.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232عبد اللـه احمد عبد العظيم مصطفى37457

22.5211226.55138767ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232عوض محمود عوض محمد37458

2813.51727.519.513.5105.56.59.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232محمد السيد عبده المتولى عبده مسعود37459

28.52516291717.5115.579ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232محمد حسن السعيد حسن على37460

3225.518.52818.519122.57.59ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232محمد حسن عبد الحكيم محمد على37461
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26261727.517.516.51146.58.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232اسراء عبد اللـه محمد محمود عبد هللا37462

2828182918191216.59.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232اسراء محمد رضوان محمود37463

38.5291828.5201713449.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232االء السيد على الشربينى37464

242413.52214.513986.56ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232امانى غريب سليمان طلبة37465

28.526162914.51911448.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232ايناس سعد ابراهيم عبد الحميد37466

32.52616291917122.578.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232ايه محمد قكرى سليمان طلبه37467

31.52818.52817.518.5123.57.59.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232بشرى محمود اسماعيل مرعى37468

35.5252028.517.519126.568ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232حنان عبد العظيم محمود عبد العظيم37469

282617.528.519191197.58.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232حوريه حامد حسن حامد البالسى37470

20211727.51917104.577.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232دينا عبد اللـه السعيد حسن على37471

272418.52919.517.511878.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232زينب الشحات ابو المجد البسيونى37472

29.52116.52819171146.58.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232سعدة محمد على الغريب37473

2725182918191176.56ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232سلسبيل احمد عبد الهادى الشربينى37474

312818.527.517191226.59ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232شاديه السيد عبد الغفار محمود اسماعيل37475

312818.528.51918.51256.58ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232صباح حسن احمد على يوسف37476

29.5261828.518.517.5120.55.59ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232فاطمة احمد رمضان محمد37477

3127182919191246.59ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232كريمة ابراهيم على احمد37478

28.52518.52813191135.55ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232ليلى خالد عبد الهادى الشربينى37479

22271828.51713112.56.58ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232ماليه ناصر عبد الحميد احمد عالم37480

33.526192919.5151277.59.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232ملك محمد احمد السيد ابو السعود37481

27.52417.52919191176.58.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232ندى عبد الحميد ابراهيم محمد37482

32261928181912378ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232نورهان احمد عبد اللـه عبد الرسول37483

3728.519.529201813489.5ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232نورهان عالء رمضان فتحى37484

3125.519.528.51818.5122.569ادارة بلقاس  006(بصار ع م 29)  0232نورهان لبيب عثمان السعيد37485

272513.522.51116.5993.58.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233ابراهيم رجب السيد ابراهيم37486

262717281416.51125.58.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233احمد هشام مديح لحمد37487

23.5251224.511169638ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233حازم فوزى عبد الشفيع محمود37488

22231428.511.516.59957.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233عبد الرحمن محمد حسن عبد الرحمن37489

2423.513272.514903.56ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233عبد الفتاح عوض عبد الفتاح على37490

21.523.513.524.5915.5926.57ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233عبد الاله محمد محمد عبد الغنى37491

242513.5261216100.558.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233فؤاد اسماعيل محمد محمد37492

2625152911.516.5106.56.58.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233لطفى عبد الهادى لطفى عفيفى37493

2314152914.515.595.56.58.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233محمد اشرف محمد عبد المنعم المرسى37494

272915.52819.5171196.58.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233محمد خالد شكرى على العراقى37495

25.5251624.510.515101.528ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233محمد رجب السيد ابراهيم37496

242411.528.51115.5996.56.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233محمد رضا احمد احمد محمد37497

20.52311.526.5111892.56.57ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233محمد عبد المعطى بيومى الزينى37498

000000000ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233محمد على ابو العال عبد اللـه37499

212514.5291616105.55.58.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233محمد نصر سعد عبد الغنى37500

212416.52718.5171077.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233مصطفى رمضان جميل الحسينى37501

262518.52818.518.51167.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233اسراء السيد بكر احمد37502

24.5261925.511.519106.57.59ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233خلود على ابو المواهب على37503

26.5281828.5151911689.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233رقيه ابو المعاطى عبد اللطيف السيد37504

26.52618.528.51217111.56.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233ساره محمد ابراهيم محمد37505

25.52219281420108.57.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233فاطمه عبد العليم طه السيد37506

232318.5271017.5101.57.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233مديحه محمد عبده عبد الرحمن37507

24.5231826.59.517.5101.56.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233مريم رضا شحته السيد37508

272618.528.517.519.5117.57.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233هانم السيد ابو العنين محمد37509
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26.52218.528.51518.5110.57.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233هايدى السيد ابراهيم عبد العظيم37510

26.52718.528.512.513.51136.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ  21)  0233هدير السيد سعد عبد الغنى37511

26.5271928.517.519118.55.59.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234احمد السيد عزالرجال احمد عرابى37512

20.51918.52613.51897.55.58.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234احمد ربيع عزت السيد37513

2219.517.52412.51795.5410ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234السيد محمد عوض على37514

23.5271927.51419111410ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234عبد الصادق رضا عبدالـله عبد المجيد37515

25282028.51319114.5610ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234عبد الرحمن احمد عزت السيد37516

24.5251927.510.518.5106.5510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234عوض محمود احمد احمد37517

24241927.51118105.56.59.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234فارس البحراوى محمد الشحات37518

25.5251928.51718.51156.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234كريم وحيد عبده سعد37519

322318.5301620119.56.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234محمد خالد محمد على37520

000000000ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234مصطفى احمد محمد الدسوقى المطير37521

212117.52591793.566.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234اميره احمد محمد الدسوقى37522

37.52520301920131.5610ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234جنى بكر ابواحمد الصعيدى37523

000000000ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234دينا فرج عادل صبرى37524

000000000ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234سمر منصور احمد منصور37525

23.5251927.512.516.5107.559.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234شروق عبد السالم يحى ناجى37526

262318.527.51017105610ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234عبير حمدى عمر السيد37527

242218.5261417104.5610ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234فراوله عمرو رمضان شبانه37528

25.527.517.526.514.519.5111.569.5ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234لبنى على على عبد القادر37529

23.523.51826.51416.5105.5610ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234مريم عبد السالم يحى ناجى37530

26.52818.527.516.517117610ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234منه نبيل احمد احمد37531

2729.518.528.51717.5120.5610ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234نسمه جمال عبد الغفار ابراهيم37532

24.52618.527.51518111.57.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234نورهان ابراهيم السيد عبد العزيز37533

000000000ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234هدير محمد سمير احمد37534

272318.526.51516.51107.510ادارة بلقاس  006(االمل ت أ 24)  0234هدير هانى شبانه شبانه37535

32.52619261417.5117.54.58.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ابراهيم ابوسمره عبد الفتاح عبد القادر37536

1714915.57.514634.55ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ابراهيم مجدى ابراهيم محمد ابراهيم37537

وبكر محمد عبد الرحمن محمود37538 اب ْْ 31.52115.525.512.515.510646ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ْْ

37.522182616.516.51206.58ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235احمد هانى جاد الرب احمد37539

20911174.514.561.539ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235حليم السيد جمعة السيد37540

38.526192715.518.512666ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235صابر احمد صابر مبروك37541

35.526.519.526.5172012559.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235عبد الرحمن حسن البالسى حامد37542

17.5141617.5817734.59ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235عصام هاشم السيد عبد الستار37543

2010.517.5176167135.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235عالء محمود محمد عزالرجال37544

33.52218271618116.54.58ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235عمر محمد عبد الرحمن محمود37545

29.517.517.520.510.51995.54.56ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235عمر محمد عبد العليم محمد37546

13.59.512156.511.556.535ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235فارس ابراهيم ابراهيم السيد37547

15.516.510.513.511.513.567.548ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235فتحى عماد فتحى مرغنى37548

3626.519.5271719.512669ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235كريم حماده عزالدين احمدالمرسى37549

18.56614111355.534ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد اشرف محمد حسن37550

15371.51217.51.52.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد السيد ابراهيم السيد ابراهيم37551

241516.528.513.51897.549.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد المتولى عبد العليم محمد37552

36.52620272020129.559.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد ايهاب بشير السعيد37553

715.5921121564.546ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد حسن رياض عبد الرحمن37554

24.51611186.5187648ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد ربيع االمام على اسماعيل37555

5.513.57146.512.546.548ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد على ابراهيم محمد ابراهيم37556

17171118916724.57.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد عيد محمد احمد37557
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1711.51521121576.539ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمد مصطفى عبيد السعيد37558

744123113031.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235محمود احمد محمد عز الرجال37559

8.5108146.5114747.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235يوسف ايمن عبد الفتاح احمد37560

26.523182714.519.510969.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235اسراء محمد السيد الشربينى37561

13.51016.517.581465.558.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235اسراء محمد انور احمد37562

382519.526.518.516127.569.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235اميره عبد الرحمن عبد الرحمن محمد37563

35.526.51824.512.517.511769.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235انجى انور جمعة السيد37564

24.522.5192615.517.5107.569.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ايمان فكرى عبد المنعم طه عبد الهادى37565

1712.51716.5911.57269ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ايه ابراهيم السيد محمود37566

34.528.51927181812769ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ايه احمد المهدى احمد البيومى37567

516.513.58.512.513.55647ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ايه سمير صبرى المرغنى37568

5.5191581012.557.556ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ايه محمد عبد الخالق رمضان37569

3326192516.519119.579ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235بدر السيد عبد الباسط السيد محمد37570

يا عبدالـله فاضل احمدعبد اللـه37571 30.524202418.519.511759ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235دال

37.527.52029.519.519.5134610ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235دعاء محمد على محمد37572

ـله37573 115.5161212.513573.55ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235دنيا حمدان على جادال

1714151111.51468.535ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235دينا رضا السيد نصر37574

000000000ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235رحمة السيد محمد عبد العظيم37575

19.519.514.517.514.514.585.566ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235شهد احمد صالح حسن متولى37576

35.52318.523.51818.5118.546ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235شهد ناجح محمد دسوقى37577

33.5232022.5182011748.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235صباح طلعت عباس عبده37578

272119.5221419.5103.587ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235عزه رفيق محمد المتولى37579

3.55.56.578.510.53143ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235عزه مدحت مصباح خضر37580

76.5758.5103421.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235فاطمه شعبان سعد عباس فياض37581

37.524192618.52012557.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235منار طارق احمد محمد العوضى37582

5.58.54.58412.530.544ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235منار ياسر السيد جابرعبد الوهاب37583

5.5735.51.51222.54.53.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235منى عبد السميع محمود عبد الغفار37584

37.5282026.519201316.57ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ندى احمد وهدان عبد المعبود37585

28.514.518.516.514199257ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235نرمين محمد عوض عطيه37586

1210684.51140.545ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235نورهان ابراهيم شعبان عبد القادر37587

20.58.59.51011549.575.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235نورهان زكريا السيد الشربينى37588

39.5292025.5192013357ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235نورهان محمد المتولى عاريف37589

9.51513.58.56.512.55345.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235هبه شعبان عبد الحميد على غانم37590

1313.57.512813.5544.55.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235هدى عطيه احمد عطيه37591

8.51010.596.514.544.544.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235وجنات محمد ابراهيم محمد37592

12.5127.512.5615.550.545.5ادارة بلقاس  006الدرافيل ت أ  0235ياسمين هانى رياض عبد الرحمن37593

41313.526.56.51463.546ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236احمد سالم عبد السالم سالم37594

24.5915.525.51418.588.556.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236السيد عبد القادر عبد المجيد عماد صادق37595

19.51312.526.5918.580.565.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236بدير البيومى بدير المتولي37596

37.52818.529.51820131.577ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236خليل وسيم خليل محمد37597

19.514.514.528817.584.5710ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236عبد الرحمن السيد محمد شتا37598

209.51026.512137845.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236عبد الرحمن محمد علي المتولي37599

35.518.518.53017.5201204.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236عبد اللـه الشحات محمد على محمد37600

27.518.5143012171027.55.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236على نصر المتولي محمد محمد37601

24.5911.52813.511.586.545.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236عوض ابراهيم السيد عبد الحميد37602

322213.5291413110.57.54.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236محمد احمد عبد الكريم عبد العليم37603

3023.5163014.5171147.55.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236محمود شحاته صالح محمد37604

31.525163016.518.51197.57ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236مصطفى السيد مصطفى السعيد37605
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18.51115.527816.5807.55.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236اسماء السعودي رضوان يوسف37606

29.5151728.515171057.56ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236اسماء تامر محمد محمد شاهين37607

29.515.5172716.515.5105.57.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236اسماء فهمى احمد محمد37608

37.526.5203020201348.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236اسماء محمود محمد خليل37609

29.519.516.5291716111.57.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236اسماء وليد حسن يوسف37610

33.522.513.529.51919.51187.57ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236االء طارق محمد انور37611

39271630192013189ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236ايات هانى محمد محمد37612

29.51417306.515.59775ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236ايمان العربى محمد ابراهيم37613

2511.515.5303.510.585.55.56ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236حسناء عادل حماده محمد عبد الفتاح37614

يا مسعد محمد عاشور37615 37.526.517301917.51307.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236دال

34.51717.529.515.5181147.59.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236رقيه احمد محمد منصور37616

332316.529.5181612059.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236رنا محمد مصباح ابراهيم37617

35.5261829.5151912459.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236صباح عوض ابراهيم عبد المنعم37618

3323.517.53015.517.5119.57.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236عائشة الشحات محمد على محمد37619

37.523.518.529.51718.512668.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236عاشة قدري عطية شبل37620

000000000ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236فاطمه علي شعبان علي37621

3123.517.52917.519.5118.568.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236مريم الباز عبد الرحمن محمد محمد37622

29.521.517291318.51107.57.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236منار رضا المتولى عوض37623

36.526.5183017.519128.578.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236منال لطفى السيد لطفى37624

37.525.51729.51616.5125.57.59ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236هاجر محمد عبد العظيم موسى37625

3324.51829.511.516.5116.568.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ت أ 49)  0236هديه منصور محمد فرج37626

22.5917.529.5717.585.56.57.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237ابراهيم محمد السيد حسن37627

3224.517.5301617.51207.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237احمد اسماعبل ابراهيم محمد اسماعيل37628

2312.517.528.510.513928.57ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237احمد رضا الحسانبن محمد العوضى37629

33.52518291818123.57.59.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237احمد هاني محمد محمد اسماعيل37630

10.59.51424.59.59684.52.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237اسماعبل امين السيد عبد العال37631

1817.5173014.513.59756.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237حسين رضا حسين مصطفى37632

3422.518.53014161197.57.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237حمدى محمد الشربينى عرفة37633

29.522.5163012161107.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237زياد محمد السيد محمد37634

19.519.517.5301514101.556ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237سعد مسعود سعدالدين احمد37635

ش عبد الحليم عبد العظيم37636 32.5141627.5121810276ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237عبد العزيز دروي

34.52519.529.519.5141287.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237عبد العزيز عاطف عبد العزيز عبد العظيم37637

191310.525.5811764.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237عبد الفتاح السيد عبد الفتاح احمد سليمان37638

34.517.517.5291619114.57.56ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237عبد اللـه عبد القادر محمد محمد37639

1375.521412.550.571.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237عبد الواحد وائل عبد الواحد الشربينى37640

201717.527.51011926.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237عبد الرحمن صبرى عوض عبد الهادى37641

2221.515.52913.518101.546.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237محمد الشحات محمد لطفى37642

28.520.513.528.59.516100.556ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237محمد سعد رشاد سعد ابو الفتوح37643

12.5127266563.555.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237محمد عبد المقصود محمد حسين37644

20.522.51829916996.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237محمد عوض محمد عوض37645

1988.52412571.57.54ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237مسعود نبيه فرج على سليمان37646

11.5107239.55.5615.54.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237وسام ايهاب محمد البيلى محمد37647

9.5127156649.56.54.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237ياسر احمد بالل ناصف37648

382718.529.517.519.5130.57.58.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237دعاء سامح محمد على37649

35.52216.528.514.5181178.57.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237زينب عادل ماهر احمد سليمان37650

000000000ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237سميه رضا محمد على37651

3522.519.528.51719122.58.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237شهد سمير رزق احمد37652

000000000ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237شيماء على ابراهيم محمد فوده37653
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16.58.518.522.55.516.571.57.55ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237شيماء محمد ابو المعاطى الشربينى37654

000000000ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237فاطمة محمد فوزى محمد زيدان37655

33.52019281520115.56.57.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237مريم عبد الرحمن عبد الباقى عبد الحى محمد37656

35.525.51928.511.5201207.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237مريم عماد السيد حسن37657

34.5231827.5132011688ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237منه احمد ماهر احمد سليمان37658

32.519.51827142011186.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237نبيهه محمد عطيه الشربينى37659

31.51818.528.51720113.589ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237نسمه عبد المطلب شعبان عبده37660

3927.5192818.52013289.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237نورا رجب على عبد الباقى37661

3118.518.529.514.52011298ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237هدى حسين محمد حسين عامر37662

35.517.518301418.51155.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237هدير حسن عبد القادر حسن37663

2313.51829.51316975.56.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 37)  0237ياسمين حسن البيلى احمد37664

30.512.51828.51119100.55.59ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238ابراهيم محمود يوسف ابراهيم37665

2.58.59156114133.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238السيد ماجدى عبد العزيز محمد37666

2115.51829121795.589ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238طارق رضا فاروق ابراهيم37667

2715182913.515102.589ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238طلعت المتولى محمد المتولى37668

1211.51729.51011804.56ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238عبد اللـه اسامه عبد هللا عمار37669

29.51618.529.51417107.58.58ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238محمود عوض محمد البيومى37670

12121828.5101480.556.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238وجدي وجدى علي احمد37671

3516182.51244.56.53.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238يوسف ابراهيم يوسف ابراهيم37672

000000000ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238اميرة احمد السيد احمد37673

2719.519281219105.568.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238ايمان على عبد المنعم على37674

37.526.5192920201326.59.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238ساره السيد ابراهيم السيد عاشور37675

33.525.518.5291720123.579.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238سامية وحيد شعبان المتولى37676

34.52218.529.518.52012369.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238سمر مصطفى فؤاد احمد على37677

000000000ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238صابرين معوض محمد مرسى37678

26.51918.529.51518108.56.59.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238مريم السيد محمد سالم37679

30.52018.52915.518113.588.5ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238نورهان جمال ابو الخير عبد البصير37680

322018.529.5151911589ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238ياسمين عبد اللـه رمضان عبده عبد هللا37681

269.517.5301218956.59ادارة بلقاس  006(الدرافيل ع م 36)  0238ياسمين على عطيه عبد المجيد37682

21.51416.526.571885.557ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ابراهيم محمد عمر بدر37683

22.518.516.525.51111.5946.57ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ابراهيم وهبة مكرم وهبة37684

18241826.51019.596.586.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ابو الهدى السعودى صديق عبد الحميد37685

29251827.51220111.54.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احمد الشحات احمد احمد37686

23.5201826.51118.59958.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احمد انور رمضان عبده محمد37687

13211621.5111182.557ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احمد حماده ناجى على37688

37.52619.52715.518.5125.588.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احمد رضا عبد الغني المنسي37689

232016.523.51019936.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احمد فتحى السعيد محمد37690

35.5171928.513.519113.579ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احمد محمد عبد الرحمن السيد37691

172012269.519.584.557ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احمد مصطفى احمد صبرة37692

39.529192919.52013689.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239اسالم السيد حلمى السيد37693

3828.5192919.5201348.59ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239اسالم فضلون الرفاعى احمد شمس الدين37694

11.51916.52711.51485.54.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239اشرف عبد الفضيل طأطأ محمد37695

111913.5248.5187656ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239السيد عبد اللـه السيد محمد37696

12.519.513.524812.577.53.56ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239الليثي محمد رمضان محمد37697

713.511.5166.51454.54.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239المليجى عبد اللـه فهمى ابراهيم37698

18.51916.522.512.517.5895.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ايمن عوف السيد عبد المنجد37699

33.521.516.5271220110.57.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ايهاب السيد عزت محمد37700

37.523.5192716.520123.578.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239بكر الصديق بكر الصيق احمد37701
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22.52116.5261318.59957.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239جمال الشحات جمال عطية37702

3127202716.519.5121.578.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239حازم احمد وجيه محمد37703

36.52818271617125.575.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239حافظ مصطفى عبد النبى مصطفى37704

182212269.51887.56.57ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239حماده الشحات محمد مصطفي37705

132117.526.512.518.590.56.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239خالد الشورى عبد اللـه على37706

34262027171912477.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239خالد عبد االنذار الشربينى ابو المندور37707

11151319.581566.56.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239رامى ياسر يحى حامد37708

2420172510.519.596.54.55ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239رضا خضر حلمي الكومي علي37709

34201726.511.5191094.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239سامح يوسف يوسف مصطفى37710

222316.523.510.518.595.55.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239صالح عبد العاطى صالح عبد الهادى37711

8.52218.5251118855.57ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239عبد الكريم احمد سليمان عبد الكريم37712

3627.519.527.515.5201266.57ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239عبد اللـه شعبان حسن عبد هللا حسن37713

19.52113.5261019.5903.53ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239عبد اللـه محمد احمد احمد37714

82113.521.59.51873.53.55ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239عبد المنجد خالد عبد المنجد حسن37715

6.5209.517818.5613.56ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239عالء ابراهيم عبد المنعم عبد الرازق37716

3328202819201284.56ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239عالء العربي الرفاعي احمد37717

1117.514.515618.5645.56.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239على ابوغنام محمد ابوغنام37718

2124.518.5239.51596.576.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239على عماد حمدى الدسوقى37719

302219.52814.52011477.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239فارس الشربينى السيد الشربينى37720

16.52116.52314189167.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239فتحى عبد المنعم فتحى عبد الفتاح37721

232017266.517.592.557ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد احمد حسن محمد37722

13168222.512.561.53.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد احمد على محمد37723

11.5161223.53.515.566.56.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد احمد فاروق ابراهيم37724

819921.5616.563.53.56ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد احمد محمد على37725

35281724.515.5201207.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد اسامه محمد ابراهيم37726

36.525.518.526.516.520123.548ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد السيد عبد الحفيظ احمد37727

33.525.5202817.518.5124.56.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد المتولى عبد الرحيم المتولى الخلوى37728

3224182614191144.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد المرسى محمد محمد37729

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد ثابت عطية عبد اللـه37730

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد جمعة ابراهيم سعد37731

020.516.520.55.50633.55ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد جمعه مختار مختار37732

16.51510.514211583.55ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد رضا فتحى محمد37733

2519.5192012.514.5963.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد صفوت عبد اللـه حامد37734

11.52013.516.510.515.57237.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد عبد السالم عطية عبد السالم37735

25221723.511.517.5994.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد عبد اللـه امين كامل37736

382819.527.519.518132.54.510ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد عبد اللـه كمال يوسف37737

20.517.514.513617.571.53.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد فؤاد محمود احمد37738

2020171811.51886.549ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد فتحى شعبان محمد37739

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد محمود حلمى محمود37740

33.525192410.5201123.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمد مسعد محمد محمد37741

7201113311542.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمود احمد محمد عطية37742

8.517.516.523.57107325.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمود خيرى جودة عبد العال37743

332319.526.513191153.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمود رضا محمد عبد الهادى37744

142010.5179.512.57126ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمود عطيه عوض عبد العال37745

122016.51991476.52.57ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239محمود قدرى محمد المهدى37746

33.52017.525.511.5181084.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239مصطفي سمير احمد الشحات37747

17.5131413.51.51859.52.56.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ناجح عبد اللـه صالح المراغى37748

2.5111110213.536.526ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ناجح عالء ناجح ابراهيم السيد37749
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5.51916.5168.51465.536.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239نادر السيد بهى السيد37750

202316.522.511209359ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هانى ممدوح جبر محمد عقل37751

20.518.512.527.58.514.587.55.52ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هالل السيد رشاد الراعي37752

271815.5291116.5100.552.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هيثم حاتم شوقي الغريب37753

21.515132610.5178642ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239يوسف الشحات جمعة عوض37754

151510.525.51115.57753.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239احكام رضا عمر بدر37755

32161623.513.519.51016.52.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239اسماء الخضرى الدسوقى عوض37756

36.52915.5281618.51257.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239اسماء عبد المحسن علي مصطفي37757

3220.51426.511.517104.55.53.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239اماني محرم فؤاد عبد الحميد37758

3728192917191308.56.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239امل مجاهد سعيد مجاهد37759

38.52519.52812.519123.575.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239اميرة سمير البرعى محمد37760

342018.527.51218.51127.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ايه منصور عبد النبى مصطفى37761

261916249.51694.54.55ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239بدرية السيد عبد الغفار عبد الباقى37762

38.52819.52818191327.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239بسنت محمد منصور محمد37763

28.52014.525.51218.5100.563.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239حمامه ياسر محمد حسن37764

30.52015.527.510.518.510467ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239حمدية علي عبد الحكيم حسن37765

37.52818.52916.520129.57.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239حنان ابراهيم محمد السيد37766

23.5181319.59.514.583.551.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239حنان محمد محمد عزالدين37767

362318.523.513191147.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239خلود عبد اللـه محمد السيد37768

331616.528.512.518.5106.544ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239دعاء محمد فتحى محمد37769

23.520.511.523.59.51488.55.53.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239دنيا حسن منير عطية37770

32.520162810.518.510776ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239دنيا عقل جبر محمد37771

362619.529.51619.512779ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239دينا ابراهيم رشاد محمد37772

3120132611171017.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239رشا محمد حماد زيدان37773

3022.51626519.599.577ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239روان محمود فضل عفيفى37774

19.52213.526.5914.590.53.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239زهور ابراهيم جودة عبد العال37775

19.5211327.510.516.591.53.53.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239زينب ابراهيم سليمان عبد الكريم37776

7.52213.5189.516.570.54.53.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239زينب ايمن رفعت باشا37777

22.52211.52310.51489.54.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239زينب فرج محمد عبد العزيز37778

202014269.519.589.53.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ساره ميسره محمد محمد37779

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239سعاد علي حامد محمود37780

21811145.51350.54.52ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239سوسن عبد النور عبد الحميد الششتاوى37781

30.525132613.518.51084.56ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239شهد محمد البرعى محمد37782

11141119.59.517654.52.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239شيماء عبد اللـه ابراهيم حسن37783

3929.519.53018.520136.558.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239صابرين ابراهيم احمد عبده37784

12.52012.525.5818.578.544.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239صابرين محمود علي عبد الغفار37785

192115.525.51319.5945.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239صباح ناصر علي ابراهيم37786

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ضحى عصام غازى عبد القادر37787

202011.527.510.518.589.54.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239عزة رضا عبد الحليم محمد37788

2.515.58241010604.52.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239فادية وائل محمد عبد الفتاح37789

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239فاطمه تامر ابراهيم محمد37790

33.5231626.512.519111.545ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239مريم حسام عبد الرحمن السيد37791

12.52515.527.58.518894.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239مريم حمد جابر الحسانين37792

23241526.59.519.5984.55ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239مشيره فضلون الرفاعى احمد شمس الدين37793

3126.51728.51519.511856ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239منة سمير السيد محمد37794

36.52918.5271519.512656ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239منى اشرف الشمبابي الرفاعي37795

9.5221528919.583.553ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239مى حمد جابر الحسانين37796

3727.517.52717.519126.53.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239مى عبد الجليل عبد الرازق عبد اللـه37797

Page 779



Term1

3425.517.524.51316114.53.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239نادية اسماعيل صالح الموافى37798

621.516.516912693.55.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239ناديه عيد صالح عبد الهادى37799

12231517.55.59.5733.54.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239نجالء محمد فتحى محمد37800

29.524202115.52011058ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239نرمين رأفت رزق احمد37801

81.543412.520.54.55ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239نوال ابو سمره السيد سالم37802

2620181610.513.590.54.56ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239نورهان جهاد السعيد السعيد37803

18201813914.57867ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239نورهان فتحى على محمد37804

28211818.51518100.56.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هاجر احمد كمال الشرقاوي37805

34.521.517.5221620111.55.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هاجر رشاد السيد الراعي37806

3124181814191054.59ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هبة رمضان عبد الحليم محمد37807

20.541412111761.556ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هدي عوض نبيه عبد العليم37808

30252017.515.5191083.57ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هدير علي عبد الحي علي محمدد37809

25.5201916.511179247ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هناء شفيع الجميل المتولي علي37810

10.516178.51014.56237ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239هناء عابدين ابراهيم محمد37811

38.52920231818.5128.55.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239وفاء احمد السيد الرفاعي37812

36.5232020.51818.51184.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ع م 53)  0239وفاء عبد الرازق عبد المنعم قاسم37813

3124.518.516141910459ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240السيد فاضل السيد مصطفى37814

312217.517.515191035.59ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240حمدى محمد عبد الغنى محمود37815

21.53.510616.5234.56ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240محمد ابراهيم حسني كمال37816

26.521.514.51413.5149058.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240محمد عزب عبد الحميد حافظ37817

31.52119171416.5102.54.58.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240محمد علي عيد محمد37818

3326.51426.516201164.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240وسام ابو الريش عيد محمد37819

7.51211128.516.55153ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240اسراء ابراهيم نعيم ابراهيم37820

ام السعيد37821 3626.514.523.51619.5116.557.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240اسراء وليد االم

362719.526.515.517.5124.55.57.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240اسماء ابراهيم السيد عبد الغفار37822

31.5202024.5111910747ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240اسماء محمد انور عبد اللـه37823

020192011.5070.548.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240ايه محمد عبد اللـه مصطفي الجلدى37824

272018.5241019.599.558ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240ايه محمود ابراهيم الحسانين37825

22.5171825.51117.59446ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240بشرى احمد السيد محمد ابو زيد37826

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240جميلة عصام عبد السالم محمد37827

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240رحمه احمد عبد الفتاح عبد الحميد37828

2919.519281219.5107.559ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240سماح مجدى احمد ابراهيم محمود37829

30.519192712.519.510858ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240سمر طارق عوض ابو شعيشع37830

000000000ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240منى محمد عيد مبارك37831

202019.525121896.53.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240مى احمد عيد محمد37832

ام السعيد37833 33.524202614.5201185.58ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240ندا عبده االم

20.5201720.5917874.56.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240هدير عبد الهادي محمد عبد السالم37834

3319.52026.51416.511357.5ادارة بلقاس  006(ابو ماضى ت أ 51)  0240ياسمينا المصرى عبد الغنى محمود37835

20141016119617.54.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد اشرف احمد محمد على سرحان37836

2110.599.51.51751.564ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد السيد عبد البر السيد عبد الوهاب37837

231112133.515.562.57.55ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد رزق عبد الفتاح على محمود37838

15.515.58.513013.552.556ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد رضا الشرقاوى يوسف القصبى37839

27.5221617.59.518.592.567ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد عوض عبد اللـه على عبد هللا37840

3528.518.527162012577.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد ماهر عبد العزيز على شعبان37841

2922.5162452096.547.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد محمد السعيد محمد السعيد خليل37842

36.528182811.51912236ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد محمد سعيد زكى االمام37843

28.51910.521418.58348.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد هشام احمد الصاوى سليمان37844

12.5411142.515.54445.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241احمد ياسر محمد البيومى اسماعيل37845
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311915242.519.591.556.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسامه فؤاد الحفنى عبدربه االمير37846

21.51911.521.52.5197657.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسالم السعيد حسن السعيد حسين37847

13.5168.514.541656.545.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسالم السعيد مخيمر على السيد منصور37848

32.52517.5241319.51127.55.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسالم عبد الفتاح مصطفى محمد البيلى37849

2111.511.54.5516.553.56.54.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسماعيل صالح اسماعيل اسماعيل ابراهيم37850

3528.516.527.57.51611577ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241السيد حسام السيد خليل حامد37851

2920.514.5273.515.594.575.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241امجد عبد الوهاب السيد عبد الوهاب37852

322613.522.5418.59864.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241امجد عطيه السعودى طه عطيه37853

21.52313.526.52.515.58776ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ايمن رشاد طلبه محمد السيد شلبى37854

33.526.51426.51217.5112.575.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241باسل يوسف زكرية طه محمد37855

613.521201033.52.53ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241جمعه محمود محمود ابراهيم الدخاخنى37856

33.5282029.51718.512874.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241حاتم هيثم جابر عبد الغفار سليمان37857

35.5292029.516.519.5130.565.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241حمادة امين على معين على الفوله37858

33251827141911755ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241حمادة جمال المتولي محمد37859

282314.523.512.519101.555ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241حماده رضا طلبه محمد السيد37860

21.520.512191014835.55.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241خالد السعيد السعيد عبد الوهاب عبد الحافظ37861

36.52919.529.513.52012866ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241خالد السعيد بهى الدين السعيد محمد شادى37862

35.5292029.5151812964.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241رضا فتحى عبد العظيم محمود معوض37863

32.523182814.51811664.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241رضا محمود عبد العزيز محمد بدر37864

34292029.51618.5128.565ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241رضوان محمود صالح محمد عبد اللـه37865

36281929.515.518.512865ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241سمير عارف احمد عارف محمد37866

29.522.51923.51118.5105.554ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241عادل عمر جمعة احمد ابراهيم37867

26.519.513.5219.5149045ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241عامر ابراهيم عامر محمد ابراهيم37868

32.525.517.5251317113.564ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241على عبد التواب عبد اللـه النشاوى37869

34.52617.5281216.511865ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241عمر عبد الحكيم السيد احمد عبد الرحمن37870

32191521.511.517.59955ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241عمرو ابراهيم محمد عطيه اسماعيل37871

36261829.513.51912355ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241فادى السيد شعبان السعيد رمضان37872

282717.528.5131811455.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241فارس اسامه عبد التواب المتولى المرسى37873

27.52516.52291710055ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241فريد يحى فريد العيسوى محمد37874

20.5191414.5512.5734.52.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد احمد الغاوى عيادى قاسم37875

34.52718.5236.519109.565ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد احمد على احمد البدراوى37876

372917.529.5151612864.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد احمد محمد الشربينى محمود37877

177922.54.5166065ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد السعيد مخيمر على السيد منصور37878

18.581023.55156554ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد السيد الحفنى المتولى حسين37879

26912.527.512.51987.555.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد السيد عبد الوهاب السيد عبد الوهاب37880

164.5825515.558.554.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد السيد محمد ابراهيم البقرى37881

29.512112871287.554.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد السيد محمد السيد احمد37882

38261829.51517126.566.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد محمود فؤاد المتولى صادق37883

29.51917.528.510.516.510556ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمد وائل هالل الطنطاوى اسماعيل37884

3820.516.528.511.51111554ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241محمود هانى جمعه حسن عياد37885

38.52717.529.51811.5130.54.56ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241مصطفى يسرى جمعه حسن عياد37886

37.527.51929.518.519.513258ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241مظهر ياسين شعبان ياسين البيلى37887

3828.519.53019.519.5135.567ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241معاذ محمد أحمد عبد الحافظ على37888

36302029.518.519.513458.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241هانى احمد عبد العزيز على شعبان37889

30.5171829.514.519.5109.558ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241هانى عبد اللـه عبد الغنى عبد هللا عبد الغنى37890

38.528203019.51813668.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241هشام محمد على ابراهيم الحشاش37891

38.52918.5302018.513668ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241وجدى السيد محمد الشربينى محمود37892

39.52717.53014.519.5128.558.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ياسر المتولي عبد الحليم المتولي السيد عياد37893
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3826.5202919.519.51335.54.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسراء حسن اسماعيل صديق اسماعيل37894

27.59.51327.5131690.564ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسراء رجب محمد على سيد احمد37895

38.518.514291418.511463.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسراء عوض الحسانين عبد الحافظ بهرام37896

31.515.514.528818.597.563.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اسراء هشام برهام عبد الرحمن محمد37897

30.581227.58.517.586.554ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241اميره عبد الحافظ محمد على محمد37898

36.5262029.51819.513058.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241انعام حامد عبد الهادى حامد المرسى37899

31.519202915.519.511558.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ايمان رمضان محمد عبد العزيز ابراهيم37900

2015.518.529.51517.598.55.58ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241جنه على احمد محمد عبد العال37901

3322.517.529.51519.5117.568.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241جهاد ايمن غالب نصر حسن37902

3723.52029.51819.512888.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241حنين حاتم جابر عبد الغفار سليمان37903

311717.529.51619.51115.57.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241حنين عوض عبد اللـه على عبد هللا37904

35.52818301819.5129.588ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ديانا ناجى عبد الرشيد عبد العزيز السيد37905

372719.53018.52013266.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241رحمه طارق على السيد محمد الشين37906

261917.5281420104.55.58.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241رشا محمد عيد العيسوى محمد37907

33.52617.529.516.5201235.58.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241رنا حمدى عبد السالم السيد محمد37908

37.52919302020135.568.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241روضه ابراهيم على ابراهيم على37909

36.52718.53019.518.5131.568.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ريفال احمد عبد اللـه احمد على37910

362918301919.513268.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ساره عاشور رشاد عبد الهادى السيد37911

37.53019.53020201376.59ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ساره محمد طلعت محمود ابراهيم37912

31.51618.530182011469ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ساميه محمد صبرى محمد حسين الشوبكى37913

382919.529.519.520135.55.59ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241سمر الشحات المغاورى محمد البرعى37914

362919.53017.52013269ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241شرين رضا احمد محمد فرغليه37915

3528182918201285.58.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241شفاء احمد احمد ابراهيم محمد37916

352918.52917.52012958.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241شهد خالد عبد الفتاح عبد المجيد احمد37917

17810.525.512.517.573.558.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241شهد عماد شكرى عبد العزيز مبروك37918

3314182917.520111.559ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241عزه اسماعيل ابو الفضل الطنطاوى37919

38.53019302019137.569ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241غاده رجب محمد محمد سيد احمد37920

36.52919251119120.567.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241فاطمه محمد محمد المتولى حسين37921

3226182514.519115.55.57ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241فاطمه ياسر على الشربينى على37922

382920301819.513566ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241لقاء ياسر عبد الحليم المتولى السيد عياد37923

3929203019.519.5137.56.56.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241مريم سالم عبد الفتاح سالم على37924

34.52816.526.59.5191155.56.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241مريم عماد البيلى محمد البيلى بركات37925

38.53020301919.5137.587.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241مريم محمد السيد السيد موسى37926

3828203018.519.5134.567.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241مريم محمود فؤاد المتولى صادق37927

38292030202013767ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ملك ياسر زكريا طه محمد37928

382917.528.5191913267.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241منه هانى عبد الغنى عبد اللـه عبد الغفار37929

34.527.516.527.51018.51165.56ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241منى المنسى السيد صالح مشالى37930

3326.519.524.510.519.511466.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241نجالء متولى السيد متولى السيد37931

30.52718.5214.519101.565.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ندا برهام السعيد برهام محمد37932

32.52920281119120.565.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ندا توكل البيلى السيد بركات37933

34291926.56.5191155.56.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ندى فكرى عبد الحميد ابراهيم الديب37934

20.52719252.519945.56ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241ندى مصطفى عبد المهين مصطفى37935

36.53019.52811.519.5125.567ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241نريمان احمد عبد اللـه ممتاز السعيد37936

37.5302028.513.519.5129.566ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241نهى ابراهيم على على السيد37937

25.52820239.5181065.55.5ادارة بلقاس  006الدمايره ت أ  0241هايدى محمد عبد العزيز زيان قنديل37938

8.516.510233.512.561.558ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ابراهيم عزالرجال احمد ابراهيم محمد37939

7.5217.520.5513.561.546.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ابراهيم محمد عبد السالم سعد القطوري37940

28.524.515.5259.516.510359ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ابراهيم محمد عطية محمد37941
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182510.5226.5138257ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد ابراهيم محمد محمد احمد37942

917.571631052.555ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد السيد عبد الرؤوف فرج خشبه37943

23.5281622.59159967ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد السيد محمد محمد عفيفي37944

34.5281927.512.518121.577.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد ايمن فتحى ابراهيم ابوزيد37945

30.525182812.515.51147.57.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد خالد طلبة ابراهيم الحوفي37946

3530192813.516.5125.55.56.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد رزق عبد العاطى على علي37947

19.52717.524.5101398.55.55.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد رمضان حسن الشربينى حسن37948

27.5271726.51214.51104.55ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد عبد اللـه عبد الفتاح حسانين حسن37949

20.52413.523.59.514.5915.58.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد محمود فؤاد عرفات محمد37950

8.518.59192.57.557.557ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242احمد مصطفى فتوح امين على عوض37951

222410217.514.584.558.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ادهم صالح السيد على عوض37952

8194.519.54.58.555.557ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242اساف اشرف عبد المحسن احمد محمد37953

11.5196.520.58.511.56657.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242السيد عبد الفتاح السيد محمد37954

20.523520.57.512.576.577ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242السيد محمد سليمان سليمان سليمان37955

172412236.51382.568.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242حمادة محمد المتولى السيد ابو العنين37956

25251523.5713.595.558.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242حماس المهدى عبد الهادى المهدى ابراهيم37957

000000000ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242رزق عوض رجب محمد السيد37958

11.5233.5200.511.558.544ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242زياد احمد عبد العظيم جاد37959

372818.529.5181513169ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242زياد طلعت عبد الباقى الشحات جبر37960

29.5241527.51311.510968.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242سراج راضى محمد عوض جبر37961

33.52616.528.51213.5116.568ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242سيبويه وجدى عبد الرحمن هالل مصطفي37962

31251727101511068ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242شاهين يحيي شاهين الشحات شاهين37963

25.5236247.5138658ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242طه محمود عبد اللطيف عبد الواحد37964

2825142891310469ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عادل حامد عبد الرحمن على عبد الرحمن37965

36.5271929.5191913168ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عاصم عصام بدير على السيد37966

33.524152910.51411258ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عبد الغنى محمود عزالرجال احمد37967

31.526.514.5261016108.569.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عبد الفتاح رزق شوقى بدير37968

29.523.51428.5912.5104.548ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عبد اللـه نعمان السيد عبد المجلى السيد37969

35.52617.529.515.51712468ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عبد الهادى عطا عبد الهادى المهدى ابراهيم37970

26.522.51529.51015103.559ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عطية فكرى عبد الوهاب السيد عبد الوهاب37971

372818.529.515.516128.579ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242على عيد على عيد محمد37972

32.52618291418119.579ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242على يسرى على محمد37973

19.513.59242146848.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242فؤاد عبد الرحيم فؤاد محمد غازي37974

34.5281829.514.518124.579.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242كريم حاتم عمر ابراهيم عجيز37975

352615.5291318118.569ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242كريم رمضان عبد الحكيم عبد الكريم37976

2723132911.518.5103.569ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242كريم صبرى صالح طه عبده جبر37977

2526162915.519.5111.569ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242كريم عبد العزيز بدير السيد مصطفي37978

2725.516.528.51620113.568.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد ابراهيم السيد محمد عبد الغفار37979

121612.523.57.51371.564.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد ابراهيم فرحات عوض ابراهيم37980

26.5251529.515.515111.567.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد احمد فتحى احمد احمد37981

26.523.514.528.513.514106.567.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد احمد محمد ربيع احمد37982

11168.526.5496628ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد السيد فتحي غريب علي37983

31.5241329.510910847.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد الشحات محمد ابو الفتوح فرج37984

172111.526.55.58.581.547.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد رجب ابراهيم محمد37985

162210.525.5614.58048ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد عبد الحى عبد الحميد محمد37986

292916.5271719118.558.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد على عبد العزيز على على  جمعه37987

25.52513.528.51112103.558ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد على عبد المطلب محمد علي37988

5187246.511.560.541.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد ماهر فتوح البسطويسى37989
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22.52215.5279.51196.567.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد محمود محمد ابو الوفا محمد37990

28.525.51627.514.51111248.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242محمد مسعود برهام يونس برهام37991

19.52112.5251098847.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مصطفى ابراهيم عبد الفتاح حسنين حسن37992

15.518925512.572.536ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مصطفى احمد فوزى مصطفى37993

27.527.51728.515.51511656ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مصطفى خليل زكريا خليل حسانين القطوري37994

169.5616.52.58.550.555.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مصطفى طارق جوده عبد العزيز حسن37995

20.522.51427.5111495.558ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242نادر محمد فؤاد عرفات محمد37996

222510.527.57.518.592.565ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242هانى عبد العزيز عوض عبد العزيز عوض جبر37997

28.521.56.525.58139065.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242هيثم محمد زيدان عبد السالم محمد زيدان37998

342715.529.51418.512067ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ياسين محمد مرزوق عبد الحميد37999

352917.52918.52012967.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242يوسف عبد المعبود عبد البديع ابو العنين38000

282516.525.510.517105.546.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242يوسف على محمود حسين علي38001

30.53020291718126.568ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242يوسف منصور محسوب محمد38002

242716.526.513171076.56.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242اسراء حسام رجب غريب حجاز38003

3729.520291518.5130.578ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242امال عبد األاله ابراهبم محمد غازى38004

7.51712211017.567.566ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242امينه احمد ابو الحسن محمد سالم38005

3328.51728.5152012247ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242انسجام هيسم على احمد عبد القادر38006

34.525172514.518.511648ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ايمان رزق عبد الفتاح ابراهيم النمكي38007

34.52817.528.51619124.558ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ايمان رضا البشير السعيد المنسي38008

352919.5271819128.568ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ايه عبد الرازق محمد الهتيمى38009

1625.582461479.53.57ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ايه نصر الدسوقي عبد الفتاح محمد38010

3628.5182617.52012647.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ايه نعيم شعبان عبد الونيس38011

343019.526.5182012878ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242بسنت محمد ابراهبم محمد غازى38012

342918.527.516.519.5125.557.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242بسنت محمد فوزى المتولى ابراهيم38013

36.53020292020135.578.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242جلستان على قاسم علي جبر38014

31.52915261518116.547ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242جيهان جابر عبد المطلب مصطفى مصطفي38015

232715.52610.516.510267.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242حليمه وحيد محمود عوض عمر38016

373018.528.519.520133.558.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242حنين معاذ لطفى ابراهيم الصعيدى38017

293018271718.512148.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242خديجه سامح عطا ابراهيم ابراهيم38018

3529182817.519127.548.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242رحمة عبده رفعت علي محمد38019

362917.526.517.520126.56.58ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242زينب لملوم السعيد ابراهيم علي الجعلي38020

29.5261724.5162011378.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ساره نادر عبد القادر بدير علي38021

26.526.51724.51620110.588ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242سحر السعيد احمد محمود المكاوي النمكي38022

2825.5182413.52010978ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242شهد سمير عبد القادر بدير علي السيد38023

32.528172818.52012457.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242شهد صابر كمال صابر محمد غالي38024

24.525.51626.51619108.578.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242شيماء طه عبد الحميد محمد38025

343018.52818.52012969ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242صفاء احمد ابراهيم احمد ابراهيم38026

333017.526.517.520124.55.58.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242عبير السيد عبد الحى محمد السيد الشين38027

323016.5271720122.568.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242فاتن احمد عبد السميع ابراهيم علي38028

182217259.51791.558ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242فتحية طارق وجيه عبد الرازق38029

30.525.516.527.514.519114.588.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مروه محمد ابراهيم غريب علي38030

353018.527.518.520129.55.58.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مريم محمد على عيد محمد38031

2324.51724.512.520101.56.59ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مريم معروف عبد النبى ابراهيم38032

29.525172513.51911058.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مريم هانى اسماعيل محمد محمد38033

3828.517.527.51719128.588.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242منار رضا محمد السيد مصطفي38034

362917.52917.52012989ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242منه خالد السعيد محمد السيد38035

352918.527.518.520128.568.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242منه شلبى محمد ابراهيم شلبى38036

34.52919.52519201276.59ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مى محمد جمعة محمد برهام38037
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33.52817.528.51918126.56.59ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242مى ناصر عمر ابراهيم عجيز38038

37.530202919.5201366.59ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ندا اسامه عبد الرحمن هالل مصطفي38039

3830202919.520136.579ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ندا سلطان محمود المهدى38040

39302029.519.5201386.58.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ندى خالد محمد ابوصالح محمد38041

3627.518.52718.519127.579ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242ندى منير تقى الدين محمد يوسف38042

29.5291928.515.516.5121.568.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242نهال الشحات عبد الحميد الشحات38043

3730202819.519134.579ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242نور الدسوقى السيد ابراهيم عبد اللـه38044

33.5292029.519.519131.56.58ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242نيره نعيم محمد محمد عفيفي38045

2827.518.52718.520119.589ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242هاجر معروف عبد النبى ابراهيم38046

34302028191913189ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242هاجر هشام سويلم السيد سويلم38047

36.53018.528191913269ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242هبة بدير فتوح ابراهيم38048

38.5302028.520191376.58.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242هدى ياسر السيد السيد جاب اللـه38049

36302028191913399ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242همسا تامر فرج محمد عوض38050

36.5301927.519.520132.588.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242وفاء عبد اللطيف سعد عبد اللطيف38051

37301928.518.51813357.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242والء المتولى محمود المهدى ابراهيم38052

35.528192716.51912676.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242يارا جمعه عبد العزيز البندارى38053

1129.51623810.587.568.5ادارة بلقاس  006الكوم االحمر ع م  0242يمنى محمد طه فرج خشبه38054

33.5301928.51715.512878.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243احمد اسماعيل محمد اسماعيل عبد ربه38055

172618.524.512.512.598.567ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243احمد ايمن طاهر حسن ابراهيم الشرقاوى38056

33.5281827.512.513.5119.556.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243احمد وفدى احمد محمد38057

35.53019.53019.515.5134.568ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243حسام محمد رمضان عبد ربه38058

12.5111020.54.512.558.546.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243خالد محمد جوده محمود ابراهيم38059

25.52818.525.514.517.511256.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243عمر عصام احمد عمر طلبه محمد38060

25.52416.523.56.5149658.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243كريم عبد العزيز السيد حامد38061

13.527.514.5231012.588.547ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243محمد ابو المعاطى منصور ابو المعاطى38062

2628.5192511.51711067.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243محمد جمال مصطفى احمد محمد38063

302917.52512.515.511464.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243محمد خالد محمود محمد38064

36.53019.53018.519134.579ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243يوسف محمد عبد النبى محمد38065

27291923.515.514.511489ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243دنيا محمد طلعت رشاد38066

3730192918.518.5133.588ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243شروق احمد محمد رشاد38067

36.5301929.519.516.5134.568ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243ضحى سامح مصطفي احمد زاهر38068

36281928.515.51812769ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243ناهد السيد شكرى اسماعيل38069

353019301918.513389ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243ندى حسن على عبد ربة38070

27.5281926.514.518115.579ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243نشوى السيد شكرى اسماعيل38071

35.53019.5292016.513488ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243هديل ابراهيم عبد الفتاح محمد38072

373019.529.5201413678.5ادارة بلقاس  006يوسف صالح ع م  0243يمنى مجدى عبد القادر ابراهيم محمد38073

24.52918.52313.510.5108.549ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244ابو بكر سعد ابو بكر عبد الوهاب محمد صبح38074

23241320.511.512.59257.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244احمد رزق يوسف ابو السعد يوسف38075

31.529182315.51211789ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244احمد عاطف حسن احمد حسن38076

21.522152110.56.59088.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244احمد عبد الجليل بريكة محمد زيدان38077

33.527182717.514.512389.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244احمد محمد صبره محمد ابراهيم  النحله38078

1925172312.51196.569ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244ادهم ابراهيم المغاورى ابو زيد زايد سالم38079

30.530192817.51012559.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244سعد السيد محمد السيد على الغيطى38080

3329182716.512123.569.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244عبد النعيم عبد الغنى عبد النعيم المغازى النحله38081

36.529.51928181013169.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244عماد السيد محمد السيد على الغيطى38082

32.5211723.514.57108.578.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244محمد محمود محمد السيد محمد38083

14.526.513.521.51414.59058.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244محمد نجاح محمد ذكى على البدراوى38084

13.52514.520.5141587.589.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244محمود شاكر محمود رمضان البسيونى38085
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162416.52217.512.59679ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244محمود عبد المعبود محمود رزق رجب38086

31.52817.524181311989.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244معتز محمد البيلى ابراهيم بركات38087

33.53018231814122.589.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244هانى احمد ابراهيم احمد حسن عجينة38088

32.52918251915123.589.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244هشام رمضان محمود محمد سيد احمد38089

232416.521.51210.59749.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244اسراء عبد الحميد احمد ابراهيم احمد38090

14.52515149877.54.59.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244اسماء ياسر محمود حسن يوسف38091

37.5291922.517.519125.559.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244امل ابراهيم طه عباس العوفى38092

37301924.519.51913079.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244اميرة عوض بريكة محمد زيدان38093

23.516172213.5149268.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244ايمان اسماعيل عبد اللـه رمضان38094

343018.52618.51912769ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244ايمان محمد ابراهيم عبد الغفار على38095

36.5291826.517.518127.568ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244ايه السيد الشناوى عبد الغفار38096

3830192817.517132.57.59.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244بثينه خضر السيد رجب رزق38097

3829192517.518.5128.589.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244سنيه ممدوح اسماعيل السيد النحله38098

3729192316.519124.579.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244فاطمة صابر ابو بكر عبد الوهاب محمد صبح38099

31281822161811568.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244مريم رمضان عبد اللـه ابو السعد يوسف38100

3429202916.518.5128.559ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244ملك محمد عوض محمد محمد عوض38101

28.526.51824161711359.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244منه اللـه اشرف محمد ابراهيم على38102

36292023.517.51512648.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244منه اللـه انور عبد التواب عبد القادر38103

32292025.517.51612446.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244مي عادل فاروق عطية على البقري38104

35.52819251719124.559.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244مي محب محمد على المرسي38105

31271922181911759ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244مى مراد محمد ابراهيم على38106

333019.5251618.5123.558.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244نورا محمد مصطفى حسن يوسف38107

373019261817.5130510ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244نورهان سامح معوض معوض االسطى38108

34.526.5192517.516122.549.5ادارة بلقاس  006تل عميرة ع م  0244وسام احمد رزق رجب رزق الشعراوى38109

8.512613.57.5947.545.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245احمد رجب عوض عبد الفتاح38110

28.52017.527141710746.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245احمد عرفه فريد على38111

29.524.51726.51415.5111.547ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245احمد عيد صالح بدير38112

25.523.517.527.5121810645.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245اسالم السيد احمد طاهر38113

26.522.518.528.511.516.5107.546ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245السيد شيخ العرب عبد التواب عدالغنى38114

10.516.516.52769.576.555ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245حسين ابراهيم علي يوسف38115

5.5151722916.568.542.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245عبد اللـه خالد مسعود عبد الجواد38116

8121727.591573.543.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245فارس رضا عبد العظيم محمد38117

32.522.5172915.517116.545.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245محمد احمد محمد الدسوقى38118

28.517.517.5271316.5103.556.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245محمد عادل محمد رمضان عبده38119

362619.52918.51812946ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245محمد هشام عبد الرؤف محمد38120

32.524.5192818.515.5122.547.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245محمود عبد الحميد كامل عبد الحميد38121

312117.52713.516.511047ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245مهند عبد الجواد مسعود عبد الجواد38122

3729.51929.52017.513546.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245اسماء البكرى محمود حمزه38123

29.518.517.527.5171811045.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245اسمهان مجاهد محمود محمد38124

322619.5292018126.558ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245االء الشحات محمود محمد38125

37.530203019.519.513778ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245امنيه ثروت ناجح المرسى38126

36.524.519.53018.517.512967.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245ايه عمر محمود عبد الفتاح38127

2920.519.5241418.510778ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245دنيا السيد الشاذلى جاد38128

332018.523.51516.511076ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245دينا زكريا عبد الرازق متولى38129

8913298146777ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245زينب محمد عبد العظيم محمد38130

36.52919.529172013177.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245سهام رمضان فوزى ابراهيم38131

382819.526.518.520130.577.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245شاديه جابر عبد العزيز محمد38132

37.515.519.528.5172011877.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245شهد حماده االمام مصطفى38133
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37.5171929.5181912177ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245شهد حماده كامل عبد الحميد38134

30151928.514.51510768ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245شهد خالد شعبان الغريب38135

37.529.52029.519.52013678.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245شهد هشام عبد الرؤف محمد38136

21.56.518.52914.518.59079ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245عبير امين عبد العزيز السيد38137

3419.518.528162011679ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245غاده احمد السعيد عوض38138

21.520.517.526.512.51698.577ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245غاده عبد الرازق فوزى ابراهيم38139

24.52318.52613.515.5105.569ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245نانسى السيد سامى زكى38140

28.53018.527.51519.5119.578.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245هبه محمود زياده ابراهيم38141

201315.521.5818.57865ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245ورده شكيب حامد حمزه38142

362919.528.5182013178ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245يارا محمد مراد ابراهيم38143

292719.52914.52011976.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245ياسمين حسنى االمام مصطفى38144

3422.518.52914.518118.585.5ادارة بلقاس  006البغدادى ع م  0245ياسمين سمير كامل عبد الحميد38145

2421.51329.51416.510269ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ابراهيم اشرف عبد الرؤف المتولى38146

3327.51528.5142011886ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ابراهيم عبد السالم ابراهيم ابو العنين38147

32.52719.52916.519.5124.578.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ابراهيم عيسوى الخضرجى العيسوى38148

156.513.525.58.5176957ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246احمد رضا عبد العزيز السعيد38149

301817.52915.515.511046.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246احمد محمد سعد عبد الفتاح38150

33.520132814.516.510958.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246احمد هشام كمال صالح خليفه38151

21.518.5132415149246.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246اسالم الدسوقى شتا احمد38152

15147.521.58.59.566.543.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246اسالم السيد حسنى احمد يوسف38153

24.519142513.5139657.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246اسالم خالد يوسف عبد الجليل38154

36.5301728.5181713047.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246حسنى محمد حسنى احمد يوسف38155

3727.5172818.51712853.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246رامى ربيع المرسى المرسى38156

13.544.5207.51349.546ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246صالح حسانين محمد حسانين38157

2.50083013.511.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246عبد الرؤف جمعه عبد الرؤف يونس38158

38.530192917.519.513466.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246عبد الرحمن وفدى عبد الحميد صالح خليفه38159

22.52413.5251414.59958.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246عبد اللـه ابراهيم عزالعرب اسماعيل38160

34.530172918.514.512958ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246عبد اللـه محمد مصطفى عبد القادر38161

24111422.510.513.58259.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246عبد اللـه محمد عبد الجواد عبد الغني38162

1716.512.52716.513.589.567.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246محمد احمد على ابراهيم38163

15179.526.514.515.582.558.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246محمد السيد محمد سالم38164

28.517.514.526.5131510058ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246محمد حماده محمد عبد الفتاح حافظ38165

242814.5291716.5112.558.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246محمد طه عبد السالم السيد38166

22.528.51229.51718109.578.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246محمد عطيه عبد الفضيل بدير عبده38167

343015.53017.516.512758ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246محمد على على عطوة38168

35.528142916.516.512357.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246محمود هشام السيد ابراهيم عبد العزيز38169

58820.54.5114667ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246يوسف ابراهيم شكرى على38170

383019301819.513568.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246اسراء سامى صالح السعيد ابراهيم38171

383018301918.513568.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246الزهراء السيد عبد الفتاح الشهاوى38172

28.520.516.52712.51810557ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246اميره مصباح على محمدغازى38173

33.521.515.5301819118.568ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ايه توفيق الموافى على دياب38174

32.522.516.5301717.5118.567ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ايه محمود احمد سعد محمد38175

38302030202013879.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246بسملة محمد حلمى عبد المجيد38176

3730203020201377.59.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246بسمه على السيد عبد الغنى38177

203014.529.516.519110.56.59ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246بوسي محمد مصطفى قطب38178

37.53018292019.5134.589.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246دعاء محرم محمد عبد الهادى38179

25.525172812.518.510878ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246رحمة جمعة زغلول يوسف38180

33.520152510.5191046.57.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246رقيه حسن صالح السعيد ابراهيم38181
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362717.5292019.5129.57.59.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246رنيم عبد الناصر عبد الباسط االمام38182

2620.514.528.514.517.510488.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246شروق ابراهيم السيد موسى38183

3829192919.518134.57.59.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246شهد حسن السيد احمد38184

37301929.51918.5134.57.59.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246شيماء عماد مسعد سيف الدين الشهاوى38185

35.52917.527.516.52012689ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246عزة محمود عباس السيد38186

32.5291629.5162012379ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246علياء محمد السيد سيد احمد38187

27168.525.511158859ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246فاطمه عيد صالح عبد العال خليفه38188

18.54.53.51511.517537.58.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246كريمه رزق محمد السيد سالم38189

35.529.520291920133810ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246مروة احمد سعد عبد الفتاح38190

36.529.51927.519.518.51327.510ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246مروه حمدى احمد ابراهيم عبد العزيز38191

36.529.52029192013489.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246مريم جمال السيد السيد38192

3727202919.520132.57.510ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246مريم عصام عبد الحميد السعداوى بكر38193

2128.516.527.514.52010869ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246مريم وليد فوزى حسن38194

32.525.516.528.51720120610ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246منار وليد فتح اللـه عاطف باشا38195

3527.5192918.52012968.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246منه عادل سعد عبد العزيز38196

38.52719281719129.559.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246منى وليد حسن عبد الونيس على38197

14.581520.59.51667.589.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246مى ممدوح عطية المتولى38198

322318.527.516.519117.569.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246نداء مصباح رزق محمود الديسطى38199

34.5261929.514.520123.569ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ندى السيد عطية المتولى38200

36.526.514.527.516.519121.588.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ندى نادر السيد محمد على حسين38201

36.526.516.5291716.5125.589ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246نورهان رأفت المغازى حسن محمد38202

2923.51628.5161911388ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246هاجر السيد محمد سالم38203

362916.5271819126.588.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246هدى ماجد مصباح الدبوسى العيسوى38204

3629.517.527.519.51913088.5ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246هناء ناجح عبد الرؤف يونس38205

34.524.5172915.519120.589ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246وفاء ابراهيم محمد مصطفى ابوعكر38206

372817.528.518.519129.589ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246يارا مجدى محمد كامل38207

000000000ادارة بلقاس  006ابو طه ع م  0246ياسمين محمد ابراهيم السيد محمد38208

21.522.513.529.512.57.599.586.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ابراهيم المنياوى الشحات الباز الشحات38209

19.5161129.511.512.587.57.55.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ابراهيم عبد الرازق ابراهيم عبد الرازق38210

16.521.51729.516.5171017.59.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ابراهيم مجدى محمود محمد حسانين38211

13.521.5162810.51989.57.59ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247احمد ابراهيم عبد الجواد ابراهيم المنياوى38212

36.528193019.52013389.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247احمد لطفى حلمى نجيب ابو العنين38213

35.526.517.5301919128.57.59ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247احمد محمد على ابراهيم فتح اللـه38214

31.52214.52816161127.58.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247اسالم محمد سالمه محمد سالمه38215

29.519.5142816171077.58ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247اشرف هشام عطيه احمد سرحان38216

39.5301928.51919136810ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247انس ياسر محمد مصطفى38217

20.5181427.51715.5977.58ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ايمن محمد السيد محمد البرعى38218

36.528.5202917.519131.57.59.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247بالل محمد ابراهيم حسانين داود38219

34.528.518.528.5191912989.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247حسن محمد حسن صبرى حسن38220

302819.5301919126.589.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247خالد محمود عبده امين عبد الرحيم38221

25261630151911289ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247زياد محمد احمد السيد موسى38222

19271527.513.514.510289.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247سعد احمد سعد جاد مصطفى38223

3327.518.53018191277.59.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247سيف جمال عبد الشافي محمد سعيد38224

1827.513.528.513.51610189.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247طلعت عاطف طلعت عبد الحميد غازى38225

362818.5301918131.589.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247عبد الرحمن عبد اللـه السيد حسن رخا38226

000000000ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247عبد الرشيد السيد مأمون سالمه38227

31.52318.528.516.51911868.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247عبد الرحمن حامد محمد السيد غازى38228

3729.519301917134.57.59.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247عصام محمد على احمد ابراهيم38229
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16.524.517.52915.51610386.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247على السيد محمود عبد الحميد غازى38230

33.528193018.51912978.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247عمرو محمد حسنى صالح الباز38231

23.525.5163018171136.58.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247فارس احمد السعيد احمد ابراهيم38232

30.52718.529.518.51912458ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247فارس احمد محمد توفيق38233

372818.53019.516.51335.59ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247كريم طه الشحات محمد حسانين38234

27.519172917.515.511049ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247كريم محمد ابراهيم محمد حسانين38235

3028.5183016.5191235.58ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد احمد قابيل على ابو الفرح38236

25.527.518.53019.51912158.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد احمد محمد توفيق38237

2625.519301819118.55.59.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد السيد صالح محمد الباز38238

26.528193018.5181228.510ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد حسين عبد الهادى احمد38239

3329.518.52919.519129.5610ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد ربيع عبد العزيز محمد النجار38240

1522.514.5291618974.56ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد سليمان عبد الحميد سليمان السيد38241

1218.51024.511.51576.545ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد عبدربه حامد حسن حسن38242

1517.51427.51310874.53ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد على ابراهيم احمد على38243

3023.51929.5151911779ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد متولى على ابوصالح38244

2115143012129277ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد محمود السيد محمد غازى38245

132314.525.51513914.54.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمد محمود محمد السيد نصر38246

14.524182716.5141007.510ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمود جمال عبد الحليم عبد الوهاب38247

282118.53018.51411689ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمود رضا توفيق ابراهيم رزق38248

2123.5172917.51710888.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمود عبد اللـه عبد العال عبد الهادى38249

18191629181810088.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247محمود محمد السيد بشير محمد38250

28.52720271919121.547ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247هاني شاكر الباز الشحات الباز38251

38292028.52019135.549.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247اسراء أحمد عبد الرؤف حسن رخا38252

38.530203019.51913849.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247اسراء محمد على المدنى عبد الوهاب38253

38.529203018.51913649ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247اسماء رفعت محمود امين محمد38254

3427202917.514.5127.53.58ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247اسماء محمود محمد محمود غيط38255

31.52419.530171512248ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247امينة محمد ابو الفتوح حمدان محمد38256

31.52720301818126.548.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247انجى ابراهيم احمد ابراهيم الطناحى38257

3629192919.519132.549ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247اية السيد محمد محمد السيد البرعى38258

37272030191913349.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ايــــة طــارق منــيـــر عـلى يوسف38259

3527.52029.51917.513149.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247حنان علي فتحي محمد ابراهيم38260

3830202919.519136.559.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247حنان محمد فهيم محمد المغازى38261

322619.529.5181912549.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247دعاء محمد عبد اللـه محمد احمد38262

2825203018.519121.54.59.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247دعاء وائل محمد عبد التواب38263

35.5261927.51719125410ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247دنيا ايراهيم عطيه محمد مطاوع38264

36.5282029.519.519133.549.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247رحمة ابراهيم السيد رزق38265

27.5242027.517.517116.548.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247رنا رفيق السيد عبد الغفار يوسف38266

36291928.518.51913179.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247روان السيد رامز عبد الوهاب38267

3628192819.519130.559.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ريهام شاكر رزق السيد سليمان38268

3625.52029.515.519126.549.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247زوزو شاكر ابراهيم عبد الفتاح38269

37251929.51919129.54.59.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247سارة عبد اللـه محمد محمد السيد38270

2016.5192910.517953.57ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247طاهرة السعيد على السعيد احمد38271

29.52219.526.517.51711568ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247عفاف محمد محروس محمد تركى38272

35.526.5202817.518127.558ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247فاتن محمود ابراهيم محمد38273

35262026.51820125.549.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247لولو مصطفى عبد التواب محمد غزال38274

28.522.52027.51718115.549.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ماهي السيد عبد الفتاح غنام38275

34.52719.52818.519127.5610ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ملك رضا السيد على غنيم38276

34.527.52028.51718127.569.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ملك وحيد مسعد محمد الطنطاوى38277
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3328202817.519126.569.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247منار جمعه على الحسينى38278

25211729.515.5161084.57.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247منار مرعى شحاته ابوزيد38279

32.52219.529.51718.5120.548ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247منة يوسف محمود امين محمد38280

22.52315.529.51817.5108.53.58ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247منه محمود محمد محمد اسماعيل38281

33.527203019.52013049ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ناهد اشرف محمود اسماعيل38282

33.5272027.5192012759.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247ندى سمير احمد المتولى الجدامى38283

23.522.52030171911349ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247نشات خالد محمد النجدى38284

3128.519.527.519.51912648.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247نورهان السيد البدوى محمد بدوى38285

13.513.512.523151677.53.55ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247نيرة اشرف الشربينى السيد سليمان38286

29.526.518.53017.516.512249ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247نيرة هشام عبد الحكيم عبد العزيز38287

1821.512288.511.5883.55.5ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247هانم طه محمد محمود عبد الرحمن38288

15.519.51325.5121685.53.55ادارة بلقاس  006المستشار محمود برهام ت أ بالملعب  0247هايدي مصطفى عطية السباعي38289

3526.5203019.5191316.59ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248اشرف محمد احمد يونس38290

34.522.519.53018.51912569ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248محمد المتولى مسعود محمد عبدربه38291

30.5252029.5161912169ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248محمد عبد الحليم كمال المغازى البنا38292

3328203018191296.58.5ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248محمود سالم طه على جبر38293

3429203018191315.58.5ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248محمود عبد الحكيم عبد الفتاح محمد38294

33.53019.529.519.51913279ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248اسماء سعد احمد المتولى38295

39.53020302020139.579ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248امنيه عطيه عبد اللـه السيد عبدربه38296

39302030201913979.5ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248ايه السعيد السيد السعيد38297

33.526.5203018.519128.579.5ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248حنين اسامه نصر محمد نصر38298

37.528.5203019.519135.56.58.5ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248سلوى عصام نصر محمد نصر38299

36282030191913379ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248شهد شحاتة محمد متولى38300

38.528.519.52919.51813568ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248ميرنا حماده على محمد38301

37.529.519302018136610ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248ندى فرج حسن عبد المطلب  محمد38302

37.52920302018136.5610ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248نورهان احمد محمود عبد الغنى38303

383020302019138710ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248نوريان جمعه السيد السيد محمد38304

38.5272029.519.518134.5610ادارة بلقاس  006الرمله ع م  0248ياسمين رضا المتولى حسن مصطفي38305

31.528.518.52918.518126610ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249ابراهيم وائل محمد الزنقرانى38306

17.58.514277.51774.5510ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249جمال احمد عوض عبد العزيز خليفه38307

28.527.518281718119510ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249فكري طارق علي عبد الوهاب حسن38308

3125.517.53015.518119.5610ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249كريم عبد الحليم عبد الكريم الصديق38309

25.523.516.52916.51811169.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249مؤمن انور عبد المؤمن عبد السالم شحتو38310

000000000ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249مجدى اشرف فكرى حسن السيد38311

915.513.5299.51576.556.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249محمد سعد غريب منصور فارس38312

31292030201813059ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249محمد عمرو على طه يسين38313

21.51814.530161710059ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249محمد هاشم رزق احمد38314

29.522.52030171911959.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249محمد ياسر احمد محمد الهاللي38315

172013.529.512189258ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249محمود علي محمود منصور الحنفي38316

12.5248.528.513.5168758.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249نصر رجب جمال محمد عبد اللطيف38317

30.523.519.5301818121.559ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249اسراء عادل ابو المعاطى حسن السيد38318

25.5281929.5181812069.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249االء محمد ابو المعاطى حسن السيد38319

32.52720301914.5128.589.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249امينه ممدوح فتح الباب عبد الرحيم38320

35.52819.529.51817130.579.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249ايمان محمد السيد ابراهيم درويش38321

15.51614.529.5161791.579.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249ايمان نصر محمود منصور38322

33271929.52018128.589ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249جنة اللـه سعيد محمد مامون38323

27.526193016.51811959ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249خلود هشام عبد السالم محمد ابو العنين38324

2928.519.53016.514123.557.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249رنيم محمد عبد المؤمن عبد السالم38325
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30211830171711639.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249صباح السيد السعيد محمد الحسنين38326

32.52419.529.51718122.569ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249غادة عبد الناصر علي احمد محمد38327

31.52818301918126.538.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249مريم السيد السيد السيد الشربيني38328

332819.5301918129.559.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249مريم عبد العزيز محمد الزنقراني38329

30.52719.53019.518126.52.59ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249ملك حازم حسن محمود محمد38330

292519.53018.5161222.57.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249ندي احمد غريب منصور38331

32.526.5193018.518126.538.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249نعمه عاطف عرفه عثمان عمر38332

25.523.518.527.513.518108.538.5ادارة بلقاس  006الهاللى ت أ  0249ورده سلمى السحات احمد احمد طه38333

14.515.5627913722.52.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250ابراهيم محمود عبد الرازق ابو صالح38334

2526.511.527.512.512.51033.55ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250احمد عوض عبد اللـه محمد رمضان38335

36.52919.529.51818132.578.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250حسن على احمد محمد يوسف38336

7015.51114.51.51ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250شادى هشام محمد احمدالشربينى الديب38337

34.523.5192917.518123.559ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250عبد اللـه ابراهيم ابو السعد الشربينى38338

28.5231827.516.517113.538ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250مجدى ابو السادات سراج الدين عبد الحى38339

29.524.5162716.517113.536.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250محمد السيد ابراهيم السيدعبد الرحمن38340

36.527.51829171812837.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف38341

3727182817.519127.52.58ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250محمد عطيه ابراهيم عبد الفتاح جاد عجينة38342

36.5292028.5181813278.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250محمود ناجى عبد الحسيب محمد يوسف38343

31.527.51728.516.5201216.58.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250هانى ياسر عبد الرازق معوض38344

362917.52917.5191293.58ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250ياسر احمد عبد الغفار على الحديدى38345

37.527.5182916.518128.569ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250اسماء هانى ناجى عبد اللـه عبد هللا38346

3829202818.519133.569ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250الرميثاء شوقى محمود الشربينى حطب38347

363019.5281819131.569.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250اميره عرفه رمضان السيد محمد38348

363019.528.5181913238ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250ايناس حاتم ابراهيم الشربينى عبد اللـه38349

3427.51828.516.519124.53.59ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250ايناس ياسر عرفات السيد محمد38350

30.5291828.51718.512377ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250جيهان على رمضان السيد محمد38351

33.527.51827.51717123.568.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250حنين حسين ابراهيم عبد الفتاح جاد38352

33.529172818.5201265.59.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250دنيا السيد على السيد الشربينى38353

33.529.5172716.519.5123.578.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250دنيا عالء على محبوب فتح اللـه38354

36.52919.528.519.51913389ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250رحمه عماد محمد احمد الشربينى الديب38355

332617.52918.51812478.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250شهد الشاذلى محمود الشربينى احمد38356

3630202919.519134.559ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250فاتن صالح يونس عبد اللـه احمد38357

36.5302023.519.519129.57.510ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250النا عبد الهادى محمد مندور فتوحه38358

312819.528.51618.512378.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250مريم محمد على السيد الشربينى38359

342919.5291819129.57.59ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250مريم محمد محمد السيد محمد العويلى38360

3228.517261718.5120.55.58.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250منة ماهر سعد السيداالتربى38361

3530202717.518.5129.579.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250منه رضا طلبه مندور فتوح38362

35.528.520271820129710ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250مى حماده عبد اللـه احمد عبد هللا38363

36.52819.525.517.518.51277.58.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250نرمين كارم محمود على االديب38364

36.5302027.518.520132.57.59ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250نورهان ناجى ابراهيم عبد التواب38365

363019.528.516201305.59ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250هاجر محمود عبد العزيز السيد الشرقاوى38366

36.529.5192816.519129.58.58.5ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250هاجر مسعد محمد صابر عبد الرحيم38367

3426.517.52917.519124.589ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250يارا ايمن جمال عبد الجليل38368

35.526.51829161912589ادارة بلقاس  006سعد عبد الفتاح أبو بصل  0250ياسمين ناصف ابرهيم عطية عبد اللـه38369

37.5272028.5181913159ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251احمد حسام محمد عبد اللطيف38370

3423.51928.5181912379.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251احمد حسن عبد الغفار محمود محمد38371

9.52310.521.59.5107475ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251احمد شلبى على عبد الحافظ محمد38372

36292027.51619.5128.57.57ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251اسامة محمد رزق الشحات سليمان38373
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35.529.52027161912857.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251اسالم السيد احمد عبد العظيم غريب38374

3528.519.529201913279.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251السيد محمد ابو المعاطى عبد الحليم احمد38375

23.52917.527131611047.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251عبد الرازق بدر الدين عبد الرازق شعيشع38376

3827.5202918.51913349ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251عبد الرحمن محمد عيسى صالح محمد38377

25.5261928.5161911549ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251محمد السيد احمد طه مصطفى38378

21.52414.527.511.5179946ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251محمد السيد على عبد العزيز على38379

2722.52028.5121911048ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251محمد طارق محمد السعيد محمد38380

31.528.5202717.518.5124.548.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251محمد عزت عبد البديع احمد احمد عثمان38381

31.527.5192818.518.5124.548.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251محمد على حسين ابو السادات مصطفى38382

30.517.519271718.511148ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251محمد عماد ابراهيم ابوزاهر محمد38383

3527.519.527.518.51912847.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251وليد ياسر احمد الرفاعى حجازى38384

35.525.519.527.517.519125.548ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251اية احمد يحى السيد اسماعيل38385

30.527.518.5291719122.568.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251ايمان فايز عاطف عبد المنعم عوض38386

28.530202817.51912469ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251بسمله احمد السيد السيد38387

30.527192818.519.512368.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251خلود مدحت مصطفى يونس محمد38388

يا الهنداوى فرحات يونس محمود38389 36.530202917.519.513368.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251ران

31.529182817.51812467.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251سارة حسن شفيق محمد بدر38390

3026.52027.518.518.5122.549.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251شيماء محمود ابراهيم عبد التواب38391

3829.51928.52019.5135710ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251عبير اشرف جالل احمد محمد38392

34.53019.528181913069ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251مريم محمود السيد خليل بدوى38393

37.527.52029.518.519.513369ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251منه اللـه محمود محسن رسالن المغازى38394

37302027.518.51913349.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251نورهان ابراهيم الشربينى شريف38395

2828172717.518.5117.568.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251نورهان جهاد الحسينى محمد العيسوى38396

35.52718.52718.519126.569.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251نورهان محمد عادل عبد الرازق البسيونى38397

3530202918.519132.568.5ادارة بلقاس  006ابو نور الدين ع م  0251هبه مهيب على محمد احمد38398

25.527.519.5291814.5119.545.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252احمد السيد السيد عوض القصبى38399

30302029.51513.5124.546.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252احمد باسم ابراهيم مصطفى عيد38400

14.52817.525.5118.596.535.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252احمد خالد ناجح محمد شهاب الدين38401

10118184.5651.534ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252احمد عبد الفتاح مصطفى عبد المطلب38402

222918.52717.515.511456.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252احمد عصام حامد الدكرورى38403

16.5251621.51311.59235.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252احمد عماد عطيه عباس ابراهيم38404

31.53019.529181712856.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252احمد محمد فخرى ذكى الشربينى38405

20.52719.526141510755.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252اسالم عاطف الدسوقى الحسينى فرج38406

201714.527.51213.59146ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252السيد عوض محمود الشربينى الباز38407

22281928.5159112.554ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252السيد محمد عبدالـله حسن سليمان38408

915.511.522.57865.542.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252جابر عبد المؤمن جابر عبد المؤمن مشمش38409

5.5119.5197.5652.52.52ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252حسين ايمن حسين العريان السيد38410

10.514102597.568.543.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252رأفت السيد السيد الشربينى على38411

2125182713.511104.555ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252عبد الرحمن رضا عبد الـله محمد عبد الـله38412

29.52720291816123.547ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252عبد الرحمن محمد ذكريا رشدى ابراهيم38413

21.52819.52815.59.5112.546ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252على محمد عبد الغفار على على38414

27261826131411084.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252كريم حمزه مرشدى سيداحمد جاب الـله38415

272219.52615.51411032ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252كريم عاطف على عوض على38416

9168.5206.510.56044ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252كريم محمد السيد سالم الراجحى38417

11.52018.52813.510.591.546ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252كريم هانى عادل ناجح محمد الشربينى38418

24301628.517.512.511656.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252مجدى محمد محمد عبد المقصود على38419

242819.527.51714.511655ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد احمد محمد السيد البسيونى38420

28.5302028.5171512456.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد اسامه احمد السيد رمضان38421
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1426.517.519.5121189.576ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد السيد محمد عبد الرازق38422

7.512.515129.51156.556ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد رضا مسعد محمد المتولى38423

14231722.513.5129055ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد رفيق ذكى الصاوى  يوسف38424

18.52318.524.51613.5100.556ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد صبرى رمضان السيد عطوة38425

16.5241526131494.565ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد عبد الغنى السعيد السطوحى الديسطى38426

23.519.51626161510166.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد فتحى عبد السميع على عبده الحصى38427

242017.52413.514.59967ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد محسن الخضرى عطاالـله على38428

282720281915.512266.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمد هشام وهبه محمد جاد38429

3029.5202818.517.512668ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمود اكرامى حامد الدكرورى عبده38430

1.528.512462842ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252محمود يسرى ذكى البيلى صيام38431

1.5810.519.57846.544.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252نادر حسام الدين العبد بدير عبد الغفار38432

35.5302028.517.519.5131.566ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252اسراء هيبت محمد ابراهيم بسيونى38433

35.528.519.52819.518.513167.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252اسماء احمد محمد احمدعلى عيسى38434

3127202718.518.5123.586.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252اسماء حسام السيد محمد محمد38435

33.52818.527.518.515.512668.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252االء احمد السيد ابراهيم محمود38436

3426202718.515125.577.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252اميره عبد الحمبد ذكى عبد الحمبد الحسنى38437

25.527.517.529.513.518113.565ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252ايه سمير احمد ابراهيم حسن38438

32.5301923.517.518.5122.567.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252ايه محمود احمد السيد بخيت38439

34.5302029.51917.513365.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252بسمه ناجى عطا الـله الحسنى فرج38440

18.525.5202412.518.5100.565ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252دنيا ممدوح احمد عبد الحليم اسماعيل38441

26.52819.528.516.518.511965.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252دينا احمد عبد العاطى عباس ابراهيم38442

28.5302028.519.518.5126.566ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252دينا السيد محمد عبد الرازق38443

202018.520.511139044ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252دينا عالء عبد الغفار احمدسيد احمد38444

يا ربيع محمد محمود فزاع38445 23.5272027.516.514.5114.565ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252ران

37.530203018.518.513667ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252رجاء محمود عبد العظيم ابراهيم الكومى38446

26251727.516.51711265ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252ساره محمد محمود محمد الحصى38447

27.5281928.51818.512165.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252شيماء بشير عبد الحميد محمد عبد الرحمن38448

2528.519.52916.518.5118.566.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252عبير محمود عبد العزيز عبد السالم محمد38449

25.528.518.528.518.518119.567ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252فاطمه محمود الرفاعى محمود الدسوقى38450

373020292019.513657.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252فرحه محمد عبد الغفار راغب ابو الخير38451

13.5201927.514129443ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252لبنى محمد جمعه محمد ابراهيم38452

16.5222025111594.554.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252مريم عاطف مصطفى عطاالـله على38453

35.53020281918.5132.559ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252مريم محمد حامد على على38454

25.52920271717.5118.553.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252منه الـله السيد محمود ذكى البيلى38455

3429.52029.51919.513256.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252منه الـله محمد عبد السميع احمد صالح38456

25.525.52028.51410.5113.557.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252منى باسم احمد احمد ابراهيم38457

16.523162714.59.59745.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252ندى السيد طلعت محمود شحاته االمير38458

393020302017.513958.5ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252ندى جمعه فتحى الديسطى عمر38459

36.5302028.51917.513458ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252نوره رضوان فهيم رشاد رضوان38460

36.53020281915133.558ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252نوسه محمد عبد الفتاح عبد القادر38461

383020302019.513869ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252هاجر فتحى عبد الهادى محمد على38462

31.530203018.517.513067ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252هيام عصام حامد الدكرورى38463

2215172614.51594.566ادارة بلقاس  006مصطفى كامل ع م بالسبخاوية  0252ورده السيد محمد الشربينى على38464

2021.516.52114.55.593.555ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253ابراهيم السيد ابراهيم محمد محمد38465

34.53020271915130.557.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253احمد حلمى حسين حلمى حسين38466

3125.51925.516.57117.565.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253احمد محمد احمد منصور محمد حبيب38467

18281628135.510367ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253اسالم خالد توفيق احمد خليفه38468

614.57.523.510.55.56246.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253ايمن اشرف مصطفي سالم علي38469
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97917.56.574944.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253شعبان السقا حامد علي برهام38470

12231623.511.57.58635ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253طارق مجدي عبد العاطي رضوان38471

34.52920281814.5129.558ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253عمر الشربينى الشحات الشربينى رزق38472

25.524162111.59.59855.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253عمر شريف الحسينى على38473

9.521.5920.58468.543ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253غازى عبد الحميد عطيه غازى38474

181819.52416.5129656.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253فارس اشرف الشحات الشربينى رزق38475

11.511111961058.54.56.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253كريم احمد تحيف محمد عجمي38476

171919.5261412.595.54.57ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253محروس توفيق توفيق احمد خليفه38477

24.5262028.51715.51165.56.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253محمد سمير مصطفى حسن بدر38478

98.59148.5124946ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253محمد عبد الغنى محمد عبد الغنى38479

332919.529.517.516.5128.568ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253محمد مهاود اسماعيل محمد38480

000000000ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253مصطفى عبد الرحيم محمد على38481

25.5211720.512139646ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253اسراء الدسوقى سادات الدسوقى محمد38482

37.5302029.519.516136.557.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253اسماء احمد محمود محمد حسن38483

38302029.51916136.557.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253اسماء عبد اللطيف عبد المقصود وهبه عبد المقصود38484

36.52919.529181713257ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253حنان عبدالـله السيد محمد السيد38485

31.52718.52812.520117.557ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253دينا عاطف عبد العظيم شتا محمد38486

33.53020281820129.557.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253رحاب اشرف احمد الشلجامي38487

35302029181713268ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253رضوى محمد احمد منصور محمد38488

38.53020291919136.557ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253سارة السيد عبد اللـه محمدالسيد38489

9.518.517.58.511.5454.55.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253سهيلة السيد السيد المهدى محمد38490

37.530202919.519.513668.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253ملك محمد صالح حموده عبد العزيز38491

35.5262027.5191812857.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253منة اللـه محمود رشاد البيلي38492

38292029.51919.5135.567.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253نورهان محمد شعبان السيد البيلى38493

37.53020291920135.557.5ادارة بلقاس  006برهام ع م  0253هاجر المتولى شعبان المتولى بدوى38494

1224922.551472.555ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254ابراهيم السيد ابراهيم محمد38495

2023.59.527.512.5179348ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254احمد السيد احمد السيد ابوزيد38496

30.52614271419111.547.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254احمد رضا محمود ابراهيم38497

3627.519.530172013046.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254احمد رضا يونس حسانين38498

33301727.51319120.546.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254احمد عبد اللـه محمود عثمان38499

3327.516.5261518.511848ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254احمد فريد شوقى عبد اللـه عطيه38500

7.526.56.52412.5167747ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254اسالم رضا سمير بدير مصطفى38501

9.5257268.5187647.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254رمزي احمد رمزي المتولي38502

31.5231624.513.519108.547.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254عبد الرحمن السيد المتولى السيد38503

1021422715.56444.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254عبد اللـه على جمعه ابوصالح38504

16.527.5523.5121484.547ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254عربي محمد عربي ابراهيم38505

2124.513251117.594.546ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254عوض محمد عوض السيد38506

36.527202816.51812847ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254كريم رضا احمد احمد يونس38507

26.528925.5121910147.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254محمد السيد عبد الواحد ابراهيم38508

61452294562.56.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254محمد رمضان عبد المنعم ذكى38509

2420.51624.512.51797.567.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254محمد سعد ذكى عبد السالم38510

312516.528.512.518.5113.567.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254محمد محمد حلمى على38511

34.52317.526.513.518.511568.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254محمد محمود احمد ابراهيم38512

14101321.50.5165955.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254محمد نادر فتحى ابراهيم38513

3729.519.528.518.516.513357ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254محمود امجد منير محمود38514

2823.51522.51218.510145.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254مصطفى احمد محمد ابو العال38515

35.5301927.51319.512558.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254يحى انور يحي عبد الخالق38516

37.530202719.519.5134510ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254يوسف محمد محمد ابوزيد38517
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2227.514.5269.51399.547.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254اسماء عمرو فتحى زيد38518

3226182512.516113.557.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254السيدة ذكى عبد المنعم ذكى38519

30.529.519.52312.515.511557ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254ايمان ربيع محمد عكاشة38520

35.529.52027.514.51912758ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254ايمان محمد يونس حسانين38521

36.52919.527.51619.5128.557.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254ايه عطيه ناصر عيد ناصر38522

35.5302026.5151812767ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254دنيا ربيع محمد بدير38523

25.52712.5236.51794.566.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254دنيا محمد عطية عنتر38524

37.5302028.5192013579.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254رنا احمد احمد الدكروري38525

36.5302027.5171913178ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254رنا وليد بركات عبد الحليم38526

3828.52026.514.519.5127.548ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254زينب ابراهيم صالح ابراهيم38527

2428.515231216.5102.577.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254شروق نادر محمود المتولى يوسف38528

20.5261420.51216.59347.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254شيماء سامح سمير بدير مصطفى38529

35.53018.526.512.518.512357ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254ملك السعيد ابو العنين الدسوقى38530

37302026.51418127.548ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254منه جمعه السيد احمد38531

31.52919.524.51218116.558.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254منى داغر عبد العزيز ابو المجد داغر38532

25.526.51721.513.518.510448ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254منى عيد زكى السيد خليل38533

3227.517211217109.557ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254ندى مجدى مصطفى مصطفى38534

34.52817.525.51516120.559.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254نهي عنتر احمد ابراهيم مصطفي38535

36.529.519.529.518.515.5133.569.5ادارة بلقاس  006الدولتلى ع م  0254هاجر حسانين فاروق حسانين38536

161512237.516.573.545ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255ابراهيم محمد ابو زيد ابراهيم38537

27.52216.5269.518.5101.578ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255احمد نعيم كمال عبد الخالق38538

5.5981317.536.535ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255السيد على السيد محمد38539

5135.5198.512.55177ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255السيد ياسر عرفات عبد الغنى38540

16.517.5721.5131575.557.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255ايمن رجب احمد محمد38541

7.512.5723815.55876.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255حسين محمد حسن محمد38542

14.510.59.52121357.576ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255زياد السيد مقبل محمد شحتو38543

13.516.58197.51264.586ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255زياد محمد السعيد فريد38544

10.5207.524.58.5147176ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255عرفات ياسر عرفات عبد الغنى38545

12131722814.57246.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255عطيه عادل عنتر جعفر38546

31.523.519268.514.5108.567.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255على محمد حمدينو على38547

477.51971444.555ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255عيد احمد عيد عبد الوهاب38548

2119.5925917.583.567ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255محمد بكر عبد العال عبد الرحمن38549

2325.510.529121710076.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255محمد عاطف محمد الشحات38550

141882111.51472.578.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255محمد عبد النبى محمد احمد عبد الـله الصعيدى38551

16.513.56.526111873.57.57.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255محمد على السعيد ابراهيم38552

3725.518.53014.518125.57.59.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255محمد على محمدين عزب38553

119.5814.5815.5516.54.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255محمد فاكر حسن عامر راشد38554

26161627.591794.559.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255محمود رزق البشير رزق38555

33.52115.52813.519111.559.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255يوسف حسنى يوسف السيد38556

2826.5172713.519112510ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255ايمان الحفنى ابو االسعاد ابو الفتوح38557

36.52218.5281520120510ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255ايه ود الشربينى اسماعيل38558

19.5151726121989.559ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255حنان رمضان عبد الغنى السيد38559

10.514142351866.557.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255حنين محمد ابراهيم احمد38560

36.527.5192916.520128.5810ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255روضه احمد عبد الرازق عبد السالم38561

372816.52716.519125810ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255سعاد حمدى محمد يوسف38562

35.52414.525.515.5201155.59.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255شهد محمد سمير ابراهيم38563

27231123.510.5199569.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255ضحي رمضان مرعى مصطفى38564

38.528.515.527.513.518123.599ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255طاهره حسن مقبل محمد شحتو38565
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34.522.516.524.515191135.58.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255عبير صادق عبد الحافظ مسعد38566

3221171614.518100.559.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255عزيزه محمد عبد الحكيم حسين38567

3625.518.527161912359.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255مديحه فتحى محمد حسين38568

2420162812.519100.569ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255مروه رجب محمد احمد عبد الـله38569

36.5201928.517191216.510ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255مريم شعبان مسعد عبد العزيز احمد38570

3723162713.519116.55.57.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255منه اشرف السعيد عبد الحافظ38571

34.525.517.5291519121.55.59.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255منه مصطفى عنتر مصطفى38572

32.5261726.516.518.5118.55.59.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255مى احمد سعد حسانين38573

33.519.514.52911.51810859ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255ميرنا محفوظ حسن عبد الكريم38574

19209.52181577.559ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255نجاة محمد محمد حسين38575

3624.52024.51617.51215.59ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255ندى السيد عبد الجيد ابراهيم38576

35.525.52024.51617121.58.59ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255نورا حمدى جمعه عبد الحافظ38577

37.524202818.51812889ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255هاجر رمضان ابراهيم اسماعيل38578

36.5231925.515191198.59.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255هبه شحاته عبد المنعم ابراهيم38579

36241929.51619124.569.5ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255هبه محمد عبد العزيز حسين38580

272018.523.5131910269ادارة بلقاس  006عصفور ع م  0255وسام خطاب ابراهيم المتولى38581

18.58.5921812.56589ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256احمد بالل محمد فرحات38582

2116.5142311.515.5865.59ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256احمد رضا ابراهيم السعيد محمد38583

281313.521.51317.58969ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256احمد سالم احمد سالم38584

13.51813.5219.5875.546ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256احمد محمد السيد ابراهيم مقبل38585

37.527.5172816.518126.568.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256احمد محمد على معوض محمد38586

251917.526.514.519102.55.58ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256اسالم رفعت شوقى قاسم38587

35.52918.52718.517.5128.569.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256اسالم محمد محمد بسيونى حسان38588

2918.5162414.5181025.58.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256اشرف كمال عبد العال مرغنى38589

3320.517291919118.578.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256انس محمود الديسطى محمد حسن38590

20.51713.5249178468ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256حسام السيد سعد محمد جبر38591

31.5301929.518.518128.569.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256خالد محمد احمد محمد احمد38592

1919132311.51285.567.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256عطيه عزت عيد محمد على38593

000000000ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256على السيد السيد عبد العاطى  ابو المعاطى38594

37262029.51819130.58.59.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256عمر محمود محمد حسان38595

32.524.51627.51515115.58.59.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256فارس ابراهيم السيد رزق38596

28181425.5121897.569.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256محمد الديسطى عبد الفتاح محمد على38597

2420.5132712.5189769ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256محمد حسن فؤاد السيد البرعى38598

3521.516.52614.518113.569.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256محمود احمد محمد حسان38599

18.515723.56.51870.568ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256محمود حمدى محمد ابو مسلم38600

34232028.516.51812248ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256محمود محمد سالم مسلم38601

38201727.519.51812246ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256ياسر ماهر سعد عبد البر38602

151510.519.512157247ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256يوسف سمير احمد محمد مراد38603

3828.519302019135.569ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256اسراء ابراهيم محمد حسان38604

3926.518.530201913469ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256ايه ابراهيم محمد حسان38605

3928193018.519134.579ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256بسمله زين العابدين فهمى محمد38606

3927.519.530201913659ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256حنان محمد عبد المنعم ابراهيم38607

362615.53016.51912489ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256دعاء شعبان محمد محمود38608

35.522.51628.51719119.589ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256رشا الشربينى عطااللـه ابراهيم38609

3517.517.52917.519116.569ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256رشا محمد احمد محمد على38610

3616.5162817.51911459ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256شروق رضا عطيه سيد احمد38611

36.527.51828201913069ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256شيماء محمود فؤاد السيد38612

3617.516.52718.519115.559ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256منه اللـه عصام السيد محمد لطفى38613
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36221627.519.51912159ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256منه الـله محمد محمد مصطفى التمامى38614

34.517.515.5191519101.548.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256مى محمد سعد حسن38615

36.526.51522161911648ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256نجوى حسام محمد على محمد ابو العطا38616

36.52716201719116.538.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256ندا ابراهيم محمد ابراهيم38617

3524.514201519108.548ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256ندا البدراوى السعيد عبده38618

36.52213.518.51419104.547.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256ندا قاسم شوقى قاسم على38619

36241417.513.515.510547.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256ندى البسيونى عوض البسيونى38620

000000000ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256هاجر صبرى السيد الدسوقى شتا38621

36.528.51420.515.51811549ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256هاجر صفوت محمد فريد38622

25.524.513.52011.5189546.5ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256هاجر محمد الشحات محمد االمام38623

3523.514251418111.548ادارة بلقاس  006وزير ع م  0256وداد عطيه عبد اللـه سيد احمد38624

000000000ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257ابراهيم جهاد عصر عبد الغنى الحسينى38625

33.52115191219100.567.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257احمد السيد يونس محمد السيد38626

22.514.513.5181013.578.569ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257احمد حسن فاروق حسن38627

342214.52016.51710787.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257احمد على عبد السالم محمد38628

281710.5201115.586.558ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257اسالم الخطيب الهوارى خليل38629

24.513.512.5156.5137257.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257جمال قاسم السيد مسعد38630

19.510.59.51891666.555.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257حامد السيد غازى احمد ابراهيم38631

3222.515.517.5121999.568.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257حمدى محمد ابراهيم عوض38632

3121.5141810.5199566.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257ذياد وليد عبد العاطى عبد القادر38633

231710.519.59.51579.557ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257رجب السيد رجب البشير38634

311612.522121793.568.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257رزق عبد الرازق السيد محمد38635

3521.514241618110.567.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257صالح منير عوض احمد38636

191110.5224.5156745.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257عادل حسن عادل حسن على38637

2318.513.520.59.5168557ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257عبد الخالق طارق عبد الخالق فوده38638

3722.512.525.513.51811178ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257عمر الحماقى حسن على38639

32.51210.5216.51882.558ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257عمر ممدوح السيد محمد38640

31.517.512.521.57189073ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257فوزى شفيق عبد الحى رشاد38641

22118.520.54.514.566.536.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257محمود ابو بكر محمد نبيه38642

12.512.59.51991762.545ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257محمود عبد الهادى محمود محمد38643

1156.517.51.5641.52.55ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257يوسف محمد مصطفى حسانين38644

910.55.510.50.511.53634ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257امنية نشات عسر عبد الغنى38645

3821.514.523.51618113.556.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257اية محمد عبد اللـه محمد على38646

18.514721.5315.56446ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257دنيا رضا الشربينى محمد38647

29.52210.524.581894.557ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257ماهرة عبد الباسط شفيق رشاد38648

3215.514.526141810257ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257مريم محمد جمعه محمدعبد العال38649

31.517.514.525.5141810356.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257نانسى رضا عادل حسن على38650

3423.515.52512.519110.577.5ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257هاجر الحماقى حسن على38651

1149.51741745.54.56ادارة بلقاس  006فصول رشاد احمد ابراهيم ع م 0257هاجر خالد محمد عبد الحليم38652

2925.51726.513.518111.54.56.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ابراهيم الشربينى السيد بسيونى38653

2025.518271618106.54.57ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ابراهيم رجب ابو المجد محمد38654

3027.51826.515191174.57.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ابراهيم محمد عبد الحميد البيلى38655

352817.52718.51912658ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258احمد ابراهيم ابراهيم رزق38656

1321.51320111778.54.57ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258احمد ابراهيم عبد اللة سالمة38657

3123.517.528.516.5191175.58ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258احمد جمال الشرقاوى حامد38658

3225.519.526.51819121.55.58ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258احمد جمعه محمد جمعه38659

31.524.51927.51819120.54.58ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258احمد عبد السالم محمد سالم38660

1925.515271414.5100.55.56ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258احمد عبد الواحد ابراهيم عبد الواحد38661
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2924.519.527171911777.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ادهم مدحت عبد اللـه محمد38662

33.523.518.526.5181912058.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258اسالم ايمن محفوظ فضل38663

21251727141910457.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258اسالم مجدي عبد المنجي محمود38664

30.52517.52615.519114.557.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258اكرم عصام لطفي احمد38665

332518.525.51619118510ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258السعيد عنتر السعيد حامد38666

28.52814261617112.55.58.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258السيد ابراهيم رياض السيد38667

372919.52919.5191345.57ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258السيد محمد السيد احمد عطيه38668

31.521.519.526.516181155.57.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258السيد محمد كمال محمد38669

33.52817.527151712158ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258السيد وائل السيد حسسين38670

2425.514.52215.515101.557.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258حسام عطيه عبد الوهاب السعداوى38671

27.5211625.51414.510455.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258حلمى ناصر حلمى على38672

1117.511.523.51312.576.55.56.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258حمادة خالد السيد عبد الحميد ابراهيم38673

3423.5172716.51711866ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258حمادة طارق السيد علي38674

24.520.51117.51315.586.56.57.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258خالد سعيد محمد عوض38675

28.52718.522161911279ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258زياد عادل عبد القادر حامد38676

32.52818.524161911958ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258سيف احمد المتولى حسن38677

17.521.516179168155.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258عادل وائل المغازى ابو زيد38678

322918.529.518.519127.569.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258عبد اللـه ياسر السيد على حجازى38679

3122.517.523.59.51710457.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258عالء احمد فهمى محمد38680

1219718.59.5136656.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258على السيد عبد اللـه احمد38681

31281823.515.51911668.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258على حسن عبد الواحد على38682

33.52718.523.51519117.559.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258عمار مسعود فتح عبد العزيز38683

20.52315.521.5141994.578.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258عوض محمد عوض على38684

31291928.517.51912589ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258غنيم وائل السيد علي38685

30.524.517.5231619111.568ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258فارس محمود عبد الواحد على38686

242417.524.512.517102.568.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258فارس نادر على عبد الدايم38687

29.52615.526151911278.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258كريم السيد احمد البسيونى38688

27.5251425.5131910589.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258متولي صالح متولي السيد  متولي38689

31.52819.53016.519125.559.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد ابراهيم احمد السيد38690

312719.524.515.519117.569ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد احمد علي محمد38691

2926.518.523151911269ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد السيد الحسيني احمد38692

22.5261825.5151910767.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد السيد شادي محمد38693

272317.527.5161911168.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد السيد عبد الحميد عبد الفتاح38694

19.524132291687.589ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد جمعة السعيد حامد38695

30.5261623.5131510968.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد جمعه احمد ابراهيم الشافعى38696

16.516.5172513188869ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد حماده قدرى السيد38697

3323.517.527171911869.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد حمدى محمد يوسف الجزيرى38698

3224.518.527.518.51912188ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد ضياء صديق عبد الحافظ38699

12.51612.524.5101875.588ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمد عباس احمد عباس38700

2925.519281418115.57.58.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258محمود عالء محمود ابراهيم38701

3.512.51227713.56277ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258وجدى محمد غازى صبره38702

6.517.51217.561759.56.58ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258يوسف احمد ابو الفتوح الشربيني38703

34.5282027.518.518128.56.57.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258يوسف حماده محمد عبد المقصود38704

33292027.514.51812468.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258يوسف خالد حسن سيد عوض38705

4.599.516.53.512.54345.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258يوسف طارق محمد محمد38706

311913.526.510.516100.567.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258اسراء ناجى محمد محمد سليمان38707

19.518.51727.5131795.558ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258اسماء حمدي ابراهيم احمد38708

3121.52027.516.517116.578ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258االء محمد حسن محمدى38709
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2720.518281618109.56.58.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258امل ياسر عبد اللـه حافظ38710

32.5252027.5141811968.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ايمان احمد ابراهيم الحوفى38711

34.530202819.5191326.59ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ايمان محمد فهمى على38712

35.5302028.520191346.59.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258بسمله امجد حسن السيد38713

34.52920302018133.569.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258جهاد عادل محمد صالح38714

3529202820191326.59.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258حسناء السيد عبد الحميد محمد38715

35.527202719.5191296.59.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258حنين اسامة سعد على38716

3326.52025.518181236.59ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258خلود ممدوح عوض ابراهيم38717

1325.518.522.512.5179257.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258دنيا احمد محمد حافظ38718

31.524.519.52817.51812168ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258دنيا محمد جالل محمد38719

يا محمد شادي محمد38720 2825.5202716.5181176.58ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ران

33.5232026.518.518121.56.59ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258رميساء جمعه الدسوقى عوض38721

3328202816.518125.569.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258زينب على فؤاد محمد السيد38722

32272029.518.51812769ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258زينب محمد عبد الخالق محمد38723

28.526.5182816.518117.568.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258سحر عبد الفتاح السيد عبد اللـه38724

32.527.52027.518.51812668ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258سحر هيثم عادل فتحى38725

3124.520251519115.54.58.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258سلمى شعبان عبد السالم السيد38726

16.52519.526151810268.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258سهر الشربينى السيد بسيونى38727

35302028.516.5181305.58ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258سوسن محمد محمد علي38728

35272028161812658.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258سوسو السيد عبد الخالق محمد38729

3528202918.518130.569ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258شروق السيد احمد رزق38730

35292027.518.5181305.59ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258صفية االتربى محمد على38731

32.528.52029181712869ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258علياء جمال عبد الحليم علي38732

3329.5202817.51812869.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258غاده عبد السالم ابراهيم على38733

35.527.52028.51718128.55.59ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258فريدة السعيد ابراهيم السعيد38734

28.524.5202614181135.58.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258مروة محمد محمد احمد38735

33.52719.525151912068.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258منار حسن الشحات حسن38736

34.529.52026.518.51912968ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258منه تامر محمد جمعه38737

3227.52028.517.519125.569ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258منه سميح فاضل عبد الغني38738

33.526202717.5191245.58.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258منه محمد كامل محفوظ38739

2919.520261819112.568.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258نجالء السيد ابراهيم ابراهيم38740

32.526.52026.515.51912167.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ندا ابراهيم محمد ابراهيم38741

26.526.5202714.519114.566ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258نداء محمد احمد حسين38742

34.526.52027.512.5191216.58.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ندى محمد عبد الهادى محمد38743

33.5282027.513.519122.568.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258نسرين وجدى ابو المعاطى محمد38744

20252026.5919100.567.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258نورهان رضا السيد علي38745

2325.520271018105.56.56.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258نيره على ابراهيم احمد38746

3527.52028.5162012778.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258هاجر احمد حسن سيد عوض38747

16.528.519.52611.51910268ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258هبه ابوبكر محمد مصطفي38748

35242027.518.5191258.58ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258هدى محمود حامد الشربينى38749

32.5262025.5101911468.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258هناء حمدى السيداحمد على38750

3327.519.526121911858.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258وسام اسامه رفعت عبد العليم38751

17.528.518261117.51015.55ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258وفاء السيد محمد احمد38752

2928.520241418115.55.55.5ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ياسمين الخطيب محمد الششتاوي38753

23.528.52026.514.5141134.56ادارة بلقاس  006البالقسه ع م  0258ياسمين السيد عطية احمد38754

3929.519261916.5132.556.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259ابراهيم السيد محمد ابراهيم38755

524.51625.57157844ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259ابراهيم محمد حماده احمد38756

10.52316174.514.57143.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259احمد رمضان محمد السيد الجوهرى38757
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1026.516.5239.51685.553.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259احمد صبحى يونس غبداللـه38758

8.520.5916.5714.561.53.54ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259احمد عطيه محمد سيد احمد38759

000000000ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259احمد نعيم عبد العزيز محمد38760

34.529.519.524.518.518.5126.557.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259احمد وائل ابراهيم احمد38761

719.5131612767.555.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259السيد هانى عطيه الهادى38762

3201820.5511.566.543.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259رفعت جمال رفعت رياض38763

322.516231112.575.545ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259سليمان سليمان محمد سليمان38764

132319.5251414.594.545ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259شادى ابرهيم عوض الغريب38765

34.53019.527.518.52013054.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259شريف عصام ابراهيم السيد38766

11.523.51924.510.5178943ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259عبد الرحمن محمد احمد السيد38767

322.58.50.53.516.541.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259عبد اللـه سمير عبد الرحمن السيد38768

20.527.517.5261115102.55.56ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259عنتر محمود احمد الشربينى38769

1227.514261015.589.555ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259عوض محمد عوض السيد38770

8.513.51420.58764.542ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259محمد ثروت عبد الرحمن محمد38771

523.518.525.51312.585.544.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259محمد رزق محمد اسماعيل38772

12231625.5912.585.545ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259محمد محمود ابراهيم محمود38773

521.510.520.58.513.56643ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259محمد هشام رمضان غريب38774

34.5292027.51917.513045ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259مصطفى محمود على منصور38775

2016.515.522.512.516873.53.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259يحى عبد العزيز يحى محمد38776

212819.52414.5161073.54ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259احالم جمعه اسماعيل حافظ38777

3527.517.5211717.51183.55ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259اسراء عماد ابراهيم عبد العزيز38778

353017.5271818127.565ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259اسماء امير محمد لطفى عبد الحافظ38779

35281727.51718124.565.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259اسماء عبد الحميد عبد الحليم محمود عبد الحليم38780

322817.528.517171234.54.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259امنيه عيد محمد عبد الرحمن مصطفى38781

821.51621111477.54.56ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259اميره رضا محمد احمد38782

2629.519.52716161185.58ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259انجى محمد رفعت محمد38783

342919.52518.517.512653.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259ايمان حسانين السيد محمود حسانين38784

34.527.51727.51717.5123.578.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259ايه رضا محمد العدل38785

000000000ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259ايه نصر عطوه عامر عامر38786

35.529.519.527.51819.513078ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259تقى محمد زكريا حسن على38787

312918.522.514.517.5115.557.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259زنيب ايمن فراج فراج عواد38788

3126.51627.517.518118.558.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259شروق صادق على قشقوش محمد38789

33.53018.528191912958ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259شهد الشيخ  شامى عيد عوده38790

27.523.51623.591899.558ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259عبير حسين اسماعيل البسطويسى38791

28.528.52027.51618120.557.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259عال حسن على على البسطويسى38792

2826.51924.5161711457.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259فاطمه السيد عبد الحميد عبد الصمد38793

3127.518261717119.557ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259فاطمه عبد اللـه عمر محمد38794

3428.5182517.5181235.58.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259مريم ايمن احمد السيد البسطويسى38795

26.525.517.523.51315.51065.57.5ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259هبه حلمى سليمان محمد38796

000000000ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259هند السيد سالم عامر38797

3328.520251817124.569ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259هند صالح احمد الشربينى احمد38798

1619.59.523.512.5118147ادارة بلقاس  006اصالح الستامونى ع م  0259هيام عوض محمد عبد الغفار38799

30261922.51718.5114.568.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260ابراهيم هانى رضا ابراهيم38800

2320.515.5181218896.58ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260ابراهيم وائل عبد العزيز السيد38801

18.52315.52314.51894.588.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد رشدى عبد الكريم محمد38802

29201826.517.51811147ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد عبد اللـه احمد ابراهيم38803

14.521.512.521.510.51980.55.58.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد عبد الجيد فؤاد عبد الجيد38804

101713228.51670.544.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد عمرو عبد السالم عبد العليم38805
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172217.5159.5198135.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد قدرى عبد القادر ابراهيم38806

20.519.516.51712.5188645.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد مجدى عبد الغنى الشحات38807

2823171711.51996.545.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد محسن محمود محمود الشوربجى38808

19.5221521141991.557.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد محمد السيد محمد38809

719.51213.55.51457.547.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد محمد محمد المغازى38810

112214156106847.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد محمود عبد اللـه ابراهيم38811

1518.51622.51116.5836.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد نجيب ابراهيم نجيب عثمان38812

16.521.5192417.515.598.56.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260احمد هانى عبد اللـه عبد الحكم38813

713.51021.5813.56037.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اسعد باسم غريب احمد الشقويرى38814

33292025191912658.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اسالم عبد العزيز محمود على38815

21.5221525.513.51997.57.58ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اسالم عبد الناصر السعيد الوصيف حامد38816

312518.521.5161911268.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260السعيد حازم فتحى السعيد38817

2828.516.52618191174.58.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260السيد رمضان محمد عبد العال38818

151816151516.57948ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260السيد مجدى غازى عبد الحميد غازى38819

1622182713159648.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260الشربينى عمر عبد الهادى عمر حامد38820

34.52518.527.518.51912448.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260امير عبد العزيز محمود على38821

272319.528.5121911078.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260امير على السعيد محي38822

3028172715.516.5117.57.58.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260ايمن عاطف حامد ابوزيد38823

172319.52910.510.59977.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260جاد عبد القادر فرج حامد38824

61215.522.55.51561.566.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260حسام محمد عبد الفتاح عباس ابراهيم38825

000000000ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260حمدان محمد حمدان قناوى38826

97.57.5164.57.544.546ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260خالد تامر اسماعيل عبد الهادى38827

10.5221929111691.56.56ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260خالد ماهر فوزى بدير38828

5.521.519.52310.5138047ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260ربيع محمود خليل محمد38829

10.51917.524.51013.581.55.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260رضا باسم غريب احمد38830

18222022.59.5129237.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260رضا عبد الستار محمد عبد السميع38831

382819.527.518.518131.588.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260زياد حسن بدراوى شهاب الدين38832

6151219.521054.56.57ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260سعيد السيد محمد السيد38833

13.51817.526.511.512.58776.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260طاهر عوض مصطفى ابراهيم جاد38834

13.51416.521.56.513.5725.58.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260عادل وائل عادل سعد38835

21.5231728.514.510104.58.58.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260عبد الناصر هشام السعيد الوصيف38836

1819.5192815.5151005.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260عبد الوهاب عبد الـله عبد الوهاب على محمود38837

162319.529.512.516100.57.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260عبد الرحمن عبده محمد جميل عصر38838

5.5171320.569.56257ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260على محمد محمد المرسى38839

6.522152611.5138137.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260فارس احمد نافع محمد38840

192218.5281516.5102.577.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260كريم وائل صالح مصلحى38841

31614205155877.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد ايمن حسن على38842

113.57.517.539.542.557.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد رضا ابراهيم محمود38843

3.55711.5211.5296.55ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد صالح عبد السالم ابراهيم38844

51211.517.5410506.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد عاطف سليمان اسماعيل سليمان38845

11.522202510.512.58978ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد عبد الرازق سعد على عبد الرحمن38846

17242022.5111694.577.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد على محمد على38847

314.514212.514.55575.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد منصور محمد المغازى38848

4.5171320.5412.5595.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد نشات محمد السيد38849

342819.52515.5181225.59ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمد وائل السيد عمر38850

29.52516261718113.57.58.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمود اسامة لطفى محمود38851

11912.5208.596146ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمود اشرف يوسف يوسف38852

521.514.520.59.577157ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260محمود مختار صابر عطيه عبد الحميد38853
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4.51715.51910166657.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260مروان احمد زين العابدين عيد محمد38854

34.5261829.518.518126.57.59.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260نبيه وليد محمد محمد38855

3626.51929.520181317.59ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اسراء ابراهيم مسعد على38856

125182410.51878.56.58ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اسراء عبد الحميد ابراهيم سليمان38857

37.5271929.518.518131.579.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اسماء الدسوقى السيد محمد38858

52314287.51477.53.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اسماء على عدروس على38859

342816.529.5181712677.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اميرة البرعى رابح محمد38860

3326162917.519121.57.59ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260اميرة على السعيد محي38861

26.521.51628.51518107.56.58.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260انجى عادل فؤاد عبد الجيد38862

26271825.514.5191117.59ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260ايه عبد اللـه احمد صالح38863

3028182517181187.59ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260ايمان رامى محمد عبد الفتاح38864

20.521.515.525.512.51195.567.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260جيهان السيد محمد السيد38865

222316.52610.511.5985.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260حنان عبد الوهاب السيد على38866

28.52415.526.51516109.588ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260حنين السيد شهاب الدين البدراوى38867

يا هشام احمد حسنين38868 18.52216.527.511.5169656.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260دال

24.52214.528.51118100.568.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260دنيا ابراهيم فرج ابراهيم38869

24.52416.527.51717109.578.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260دنيا على السيد محمد38870

2723.516.529.51517111.57.59ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260دنيا نصر عوض على38871

11.519.515.527159.588.567.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260دنيا هانى عبد النبى السيد38872

1822162614.51296.567.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260رضوة سعيد عبد السالم ابراهيم38873

18.52215.524139935.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260زينب رضا عبد الفتاح قاسم38874

21.521.51526.51413.598.579ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260سعاد هانى محمود الحسينى38875

352817.529.518.517128.58.59ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260سلسبيل عبد العزيز صابر عبد العزيز38876

218.551492.548.555.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260سماء محمد توفيق عبد الغفار38877

22.52115.529.51715105.58.58ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260سناء مسعد عبد الحميد محمد عبد الرحمن38878

33221726.516.51811588ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260شمس عبد المعطى العدوى عبد المعطى38879

121313.521713.566.54.57.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260غرام رضا محمود ابراهيم38880

302517.528.516181177.58ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260فايزة احمد حسن احمد38881

000000000ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260فضيله عبد العاطى حسن عبد الشكور38882

819122512.51276.567ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260مروه عبد السالم السيد سليمان38883

34.5291627.516.519123.589ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260منار جمال سالم ابو العنين شاهين38884

000000000ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260منه سعدالدين فرج اللـه احمد38885

33.5221727.5181911889ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260منه ياسر مسعد نجا38886

21.52215.5279179579ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260منيره محمود المرسى محمود38887

23.52614.524.59.5189858ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260مها بدران فاضل المغازى38888

22.5221629.512.517102.568.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260ندى السيد عيد الجواد عيد الرحيم38889

192014.52510.5168967.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260نسمه وائل المرسى محمود38890

20.52215.52010.515.588.587.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260نهاد رمضان السيد جاهين السيد38891

000000000ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260نورا فرج فرج اللـه احمد شريف38892

000000000ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260نورهان محمد حسن عبد الرحيم38893

32.521.513.5271016104.577.5ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260هدير حسن سالم عبد الواحد38894

28.52115.527.51416106.578ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260هديه عصام محمد سامى38895

26221627.51416105.589ادارة بلقاس  006المستعمره الشرقيه ع م  0260هناء اسامه جادالحق اسماعيل38896

2921.51724.512.515104.565.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ابراهيم عالء احمد ابراهيم38897

1412.56175.5145564.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ابراهيم عوض رجب محمد38898

22.513.57255167353ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ابراهيم محمد لطفى الشربينى38899

221113.5238.597854ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد السيد حامد على38900

312318.5281716117.582.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد خالد عبد المقصود اسماعيل38901
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35.5281928.51817.512987ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد رمضان لطفي رمضان38902

251618.52517.51210286.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد سامى المتولى عقل38903

31.52419.52617.516.5118.584ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد شعبان السعيد احمد38904

30.528.517.528.5161512184ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد عبد الحليم عبد اللـه عبد الحليم38905

3020.51824.51617.510984ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد عبد الغنى المتولى ابو الخير38906

4.52.51.51538.526.573ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد على سامى عبد اللطيف38907

332717.5231313113.574.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد على عبد الجليل ابراهيم38908

1817.516.523.591184.583ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد فؤاد السيد احمد عبد المطلب38909

15.521.517.5221114.587.585ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد مجدى عبد المنعم عمر38910

342318.527.51615.511986.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد محمد بدير الحسينى38911

31.5251824.517.514.5116.575ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد هانى سعد على38912

28.520.51524.514.51410385.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احمد ياسر الشحات جاد سالمة38913

23.52016.52311.514.594.584.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ادرى عبد العظيم عبد الفتاح بسيونى38914

34.524.517.526.510.515113.584ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261اسامه عيسى السيد محمد38915

22.516.514.521.51038584ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261اسامه وسيم محمد احمد38916

236.51519.5911.57363ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261السادات ايمن كمال محمد38917

8.569.514.5110.539.565.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261السيد راضى ابراهيم عبد الجليل38918

202018.518.513.51490.575ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261السيد رمضان خليل محمد عتمان38919

12151217.597.565.563.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261السيد عالء السيد محمد38920

12.59.518258127378ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261السيد محمد السيد محمد38921

18.516.514247.51380.555.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261السيد محمد فتوح السيد38922

14.521.514256148175ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261السيد نادر السيد ابراهيم38923

2426.515251415104.576ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ايمن احمد موسى احمد38924

5.515.510198115874.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ايمن محمد محمد ابوصالح38925

2114.512.524.55.514.5786.55.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261حسام محمد الشحات عبد الفتاح38926

21.515.512.5241011.583.55.56ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261حسن على حسن االمام38927

231912.522.510148765.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261حسن على محمد محمد38928

913.515.5219126855ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261زياد ابوصالح محمد ابوصالح حسانين38929

36.5302029.51816.513468.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261زياد باسم محمد عبد الحميد38930

3526.519.529.51717.5127.56.58.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261زياد رضا المتولى محمد38931

15.513.5152710.51181.554.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261سعد محمد سعد على38932

2628.519.529.51816121.557.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عبد الرحمن محمد ابراهيم عبد المريد38933

302418.526.51717.51167.56ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عبد القادر عبد المعطى عبد القادر عبد المعطى38934

18.5241820.510.51791.555ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عزت رضا الشربينى احمد38935

19.52816.5219.51694.54.56.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عالء السيد ابوحالوه الغريب38936

313016.52512.517.511577ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عالء محمد المتولى محمد38937

519.5819811.559.54.54ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261على السيد المهدى السيد38938

2919.5172613.5161055.59ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261على بسام على محمد عبد العزيز38939

27.523.513.52411.51510058ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261على طارق على محمد مرسى38940

18.522.5132312158976.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261على وحيد على عمر38941

17.518.513.522.510.51482.556ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عمر يسرى ابراهيم المنشاوى38942

15.51818279.5178854.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عمرو احمد محمد ابراهيم38943

33.5261925.5181712267.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عمرو محمد المتولى محمد38944

1814.515.526.56.5168165ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فؤاد عبد الرؤف فؤاد عبد الحميد38945

2414.512.521.53.5157663.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فؤاد محمد مصطفى محمد االمام38946

810.56.5205.59.550.546.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فارس السيد عبد الحميد عبد الباقى38947

33.527.519.528.518.518.5127.57.59.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فارس حاتم محمد السيد احمد38948

2323.518.5221015977.54.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فارس حماده االمام على38949
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202616.5231213.597.564.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فراج نزيه فراج محمد38950

8.5125.5173.51346.53.52.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مازن ذاكى محمود محمد38951

2923.51727.515.514112.547.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد ابراهيم احمد احمد38952

36.521.51828.51818122.548.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد احمد البيومى السيد38953

14.55518.52.51545.53.53.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد احمد السيد محمد38954

32241928.51619119.547ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد احمد عبد الحكيم بسيونى حسانين38955

30.523182814.5181146.56.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد احمد عوض العدل38956

12.56.57.52171854.53.54.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد احمد مسعد محمد38957

16.59.59.51771859.544ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد الديسطى عبد الحميد محمد38958

3726.517.52916191267.55ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد السيد فتحي ابوصالح38959

1.512.513245.51556.54.56ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد السيد نبيه عبد الحميد38960

0.514.5923.55.57.55315.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد الشحات جاد سالمه38961

11.520.518.523.54197854.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد ايمن محمود عبد العزيز38962

3.5157.5221.51849.53.53ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد جمال فؤاد محمد38963

3181327.541565.544.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد حماده محمد صبره38964

27.511.528.58.5165855.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد حموده عمر سليمان38965

1823.51629.513.517100.556ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد خالد نور الخطيب38966

0.598260.5164453.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد عادل محمد احمد38967

34.529.519.5302019133.58.59ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد عماد الشحات عبد الفتاح38968

2723.515.52915.519110.556.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد محمد الحسينى احمد38969

65.53.522518425.53.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد محمود على على38970

172611.526.56.51787.565.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد محمود فتوح السيد38971

33.52817.53017.519126.566ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد هاني محمد الشربيني38972

35.529.5193018.518132.58.56.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمد ياسر محمد محمد38973

418.51526.510.51674.565ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمود اللبيشى السيد السيد38974

7.523.51527.5121885.565ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمود طارق احمد عبد الحميد38975

19.526.517.529.512171057.57ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمود على احمد احمد38976

252918.53017.51912087.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمود على على الحسينى38977

2.56.59.524.587.55144.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمود قدرى عبد المنعم الحسينى38978

2718.517.529.59.51510265.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261محمود يوسف مختار يوسف38979

14101323.52.5176354ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مصطفى حمادة ذكى ابو المعاطى38980

342016.526418100.55.57ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مصطفى فتوح رفعت محمد38981

81111.519.52.51752.55.53.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261هشام نشات محمد احمد عبد اللـه38982

943.5191.510.5372.52ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261هيثم جوده السيد احمد عبد المطلب38983

33.521.518.5264.5171045.56ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261وليد عطية السعيد احمد38984

3325.518.526.5917112.566.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261يحى خليل محى الدين جمعه38985

31.523.517.526.58.517107.576.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261يوسف عبد الحليم محمد وهبه38986

27.58.513.5130.5166345.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261احالم ابراهيم كامل محمد كامل38987

38.528.5193017181338.55.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261االء احمد ابوبكر ابو العنين38988

32.526162510.51811067ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261امانى على مصطفى عبد المريد38989

33.51415.5277.51997.57.57ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261امانى محمود لملوم محمود38990

31.529.518.5291019118.568ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261امانى موسى عبد المنعم عبد اللـه38991

33.524.51925.59.51811286.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261امانى وائل محمد عبد الوهاب عبد الوهاب38992

3824.518306.51911787ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261امل ابراهيم احمد ابراهيم38993

38.524.5192911.519122.587.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261امل اكرامى على على على38994

38.525.5192912201248.57.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261امنية عبد القادر ذكي عبد المطلب38995

2119.516.527.551989.567ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261اموره محمد احمد محمد38996

3428.5192719.5191287.59ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261اميره السيد رياض محمد38997
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3421.5192812.51911597.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ايمان عنتر عبد الغفار عنتر38998

36.528.518.529.59.519122.588.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261ايه سمير السيد محمد على38999

000000000ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261بدريه عبد الغفار السيد البرحيس39000

331812.5229.5159578.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261بسنت احمد ابراهيم الشربينى39001

27.527.519.5259.51410979ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261بسنت نبهان جوده عبد العاطى39002

30.52220271219111.579.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261حنين حاتم الشحات المغازى39003

33.529202812.51612389ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261حياة الحسينى حسن عمر39004

يا مهنى المنسى على39005 322820275.515112.588.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261دال

29.524.519.527715107.558.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261دنيا رضا حلمي علي39006

3430202710.515121.568.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261دينا محمد مسعد حسن39007

2819.518.524918.59968.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261راضيه حمدى ابراهيم سعد39008

32.529.519261218.511989ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261رنا محمد مسعد محمد39009

27.527.52027.51117.5113.547ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261زينب محمود جمعه محمود39010

38.5292029.514.519131.549ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261سكينه مصطفى حسين عطيه39011

322418.5251116110.569ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261سماء سامى السيد محمد عطوة39012

39.529.52029.518.519137710ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261سماح هانى مسعد ابوبكر39013

37.529.5202814.517.5129.559ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261شروق الثابت كامل رزق39014

36.525.52027.51219121.579ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261شهد سارى على قشقوش محمد39015

33.52919.52713.519122.589ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261شهد محمد الدسوقى عبد المقصود39016

39.5302029.518.518.5137.5710ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261شهد محمد زكريا علي39017

39.53020301818.5137.5610ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261شيماء طارق الدندراوى احمد39018

38.530202917.519135810ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261شيماء مصطفى عبد الحكيم مصطفى39019

14.522.518.521.510.51587.554ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عزه احمد حامد على39020

13.514.51821.59.511.57773ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261عزه محمد احمد حمزه39021

7.53.59.519611.545.553ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فاطمة محمد احمد محمد39022

23191824.514.5169965ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فاطمه ابراهيم احمد حسن39023

17.5262026.5161610654.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فاطمه ابراهيم البيومى السيد39024

4.5134.512.53.57.53842.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فاطمه احمد السيد محمد39025

3529.519.526.516.51912777.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261فاطمه عبد الهادى فتحى عبد الهادى39026

31.527.52027.516.518.512375.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مديحه بسام على محمد39027

3426.51827.518.518124.567.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مروه جمال عبد الناصر السيد السيد39028

30.5281927.5191912468.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مروه عمرو حسن ابو المعاطى حسن39029

22.526.52026.519.519.511568.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مريم حماده محمد على39030

27.52920281820122.587.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261منار محمد احمد على39031

3729.519.529202013589ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261منه عبد الحى محمد محمد39032

23.513.5182314189286ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مها عوض عبد المجيد الصياد39033

3229.52028.517.519127.577ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261مها محمد الزنقرانى سالم39034

33282028.519.51912989.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261نادية وجيه عبد الباسط ابراهيم39035

3228.5192716.51912385.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261نسرين محمد ناشد السيد39036

181718.5207.5168184.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261نور سمير على محمد احمد39037

22.523.51924.51318102.564.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261نورا السيد محمد عبد المقصود39038

1916.517.520.51116.584.5410ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261نورهان حسين حموده الصاوى39039

3528.519.5241716.512444.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261نورهان مادح محمد البدراوى39040

2820.519.518.51412100.543.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261نورهان محمد عبد الحميد عبد الباقى متولى39041

19.519.51918.510.511873.53.5ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261هاجر الشحات البيومى محمد39042

000000000ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261هند حماده احمد السيد39043

2424.52020.56.51195.584ادارة بلقاس  006منشأة شومان ع م  0261يارا ايهاب مصطفى محمد مرسى39044

3429.518.52416.59.5122.564.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ابراهيم ضياء ابراهيم بيومى39045

Page 805



Term1

922.5172212.512.58344ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262احمد حمام العوضى عبد العظيم39046

4.51914.51710.56.565.542.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262اسالم سالم سالم يونس39047

12.531820.59.51063.542.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262السيد محمد السيد ابراهيم39048

13.5111.522.510.58.55924ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262حسنى شعبان السعيد عبد السالم39049

312719231515.511553ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262خالد السيد محمد حمزه39050

9.517.51313.54.513586.52.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262رضا اوسامى سمير الشربينى عبده39051

18.525.515.520.511.56.591.57.54ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262رضا عبد المنعم جابر السيد39052

18.521.515.52110.512875.52ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262رمضان احمد عطيه محمد39053

22.525.512.5181112.589.575ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262صالح عوض صالح عبد الوهاب39054

14.5227.515826773ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262صبحى زنهم اسالم عبد الوهاب39055

2427.51211129.586.54.54.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262عطيه عبد الوهاب سالم يونس39056

24.523.51922.510.51310065ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262عوض عيد عوض حمزه39057

1518.5162077.576.564.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262فرج احمد محمد محمد39058

1141721.59.59.56343ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد حازم القتب محمد39059

11101721.5155.574.572.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد حسن الدسوقى عطيه39060

17.5913.520.58.59.56962.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد خالد العوضي عبد العظيم39061

16.51.513.5188.510.55872.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد خالد المهدى فهمى39062

32.520.519.5281710117.575ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد رضا مصباح محمد39063

29.524.5192615.517114.57.56ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد عادل فايد عبد الفتاح39064

2117.515.522.58.5108544ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد محمود محمد عبد السالم39065

201915181048244ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262محمد وائل حسن على39066

18.520122012.512.58363.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262معاذ السيد فتحى على39067

7.54.591247.5375.51.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ابتسام منير مصطفى عبد الجواد عماره39068

35.529.5192618.516128.56.55.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262اسمى اسامه عبد العظيم احمد39069

3828.519.5272019.51336.58.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262اشرقت ايهاب محمد على عالم39070

3228.51926.518.517124.566.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262الهام عبد العليم عبد اللـه حامد39071

3220192417.515112.566ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262امال محمد حلمى محمود39072

15.51214.524.59.57.57663.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262امنيه السعيد محمود السعيد39073

يا السيد فتحى عبد الحميد39074 3022.517.5231715.511066ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262دال

139.59.5175.5754.562.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262دنيا على سيد احمد على39075

25.521182111.5149763.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262شروق السيد ابراهيم السيد39076

1158.5192945.56.53ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262شوق عطيه احمد محمد39077

301419.5251516.5103.562.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262شيماء السيد على حسن39078

32.52218271312.5112.564ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262شيماء شاكر عوض حمزه39079

15.5713.522.51612.574.56.54ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262عزيزه ابراهيم عبد اللـه محمد39080

1610122213.510.573.573ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262كريمه عبد اللـه ذكى محمد39081

23.52.53.516.56.54.552.55.51.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ملك سليمان حامد احمد39082

14.537198.511.55263ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262منه اللـه جمعه عبد البارى محمد39083

18.562.59.569.542.572.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262منه محمد متولى عوض اللـه39084

24.52017211812100.573.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ناديه رضا ابراهيم عبد الرحيم39085

1015.5122111.512.57053ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262نورا رزق الدسوقى عبد الجليل39086

2013.515.525.514.513.58945ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262نورهان صالح محمد الشربينى39087

362819.527.5191713076ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262نورهان محمد صابرى ابو اليزيد39088

2415.514.516.5119.581.55.53ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262هدى محمد صالح محمد39089

2812.518241415.596.574ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262هديل محمد زيدان احمد39090

2217.517.523.516.518.5976.53.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ورد وائل عويس ابراهيم39091

3326.518.525172012074.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262والء شعبان جمعه مصطفى39092

3523.5182419.5191206.54.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ياسمين السيد عبد المنعم السيد39093
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3724.518.528.517.5181266.55.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ياسمين انور ابراهيم بيومى39094

37.52519.526.519.5181286.56.5ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ياسمين زغلول ابو الفتوح عبد الفتاح39095

271715.52515.515.510075ادارة بلقاس  006قائم العبد ت أ  0262ياسمين محمد بدير محمد39096

24.51917.525.513.51710068.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد جمعه عبد المنعم عنتر39097

1920.51825.51314.59668ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد حسن عبد المنعم المتولى39098

302218.524.51414.510967.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد عبد الجواد محمد عبد الجواد حجاب39099

21.51513.5248.58.582.567ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد عبد الحميد على عبد الحميد39100

19.517.5925.511982.54.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد عنتر احمد محمد39101

23.52818.526.513.513.511047.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد فريد عبد المنعم متولى39102

29.527.51829171912179.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد محمد السيد محمد على39103

20.515.512.524.59.51382.53.55.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263احمد محمد فتوح عبد الجواد39104

16.52712.52311.51890.54.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ادهم ممدوح يسرى على39105

34.52717.527181912468ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ادهم هشام فتحى نصر39106

18.511.513258.511.576.54.56.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263اسالم جمعه كامل عبد الفتاح39107

36281928.518.51713078.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263اسماعبل نجاح اسماعبل عوض39108

28.526.51928.517.516.512079.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263السيد السيد ابراهيم السيد39109

32.52419281814121.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263السيد ايمن رضا عبد الباقى39110

2317.517261113.594.578ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ايمن ابرهيم فهيم مكرم اللـه39111

3223.516.52816.514.5116.55.56ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ايهاب هانى رياض معوض39112

1314.57.517.5911.561.54.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263بسام ثروت اداره امين39113

292317271714.511358ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263بيشوى ظريف عوض مكرم اللـه39114

22.52716.526151610759ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263بيشوى كامل يوسف رزق39115

2319.51226.511.51192.54.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263حسن عبد المنعم عباس المتولى39116

21.52514.528.51416103.54.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263خالد محى فوزى السيد39117

201911.528121490.579ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ذياد اشرف عبد اللـه عبدربه39118

2013.512.520136.5794.56.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263سيف محمد مصطفى السيد39119

2624142612.517.5102.57.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263عبد الفتاح محمد عبد الفتاح غازى السيد39120

172110.523.5913.58178.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263عبد اللـه احمد احمد على39121

23.5231127713.591.577.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263عبد المسيح صبرى شاكر عبد المسيح39122

18.56526.55.517.561.577ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263على جابر على جابر39123

24.523.514.5281214102.57.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263فادى جرجس عوض اللـه شنوده39124

2119.511.5261012887.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263فارس عاطف رفعت خليل39125

262013.527.5129.59979ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263فارس عوض عبد الـله محمد ابراهيم شلبى39126

152111.525.51110.58468.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263فارس محمد عبد المحسن محمد39127

20.5251027.51214.5954.57ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263فارس يسرى يسرى على ابراهيم39128

2227.5112814.514.510358ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263فاروق رامى فاروق شكرى رمزى39129

27.527.51927.51616.5117.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كريم المغازى على المغازى39130

22.52414.52713.59.5101.578ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كريم جمال قابيل قابيل39131

9.516.59208106357ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كمال احمد كمال محمد39132

242313.527.513.512.5101.568ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كيرلس جاد زاهى نصيف39133

28291428.51414.5113.588.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كيرلس عماد اداره امين39134

32.528.515291616.51215.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كيرلس محب امين منصور39135

222812.528.59.513.5100.548ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كيرلس نبيل كامل ذكى39136

3327.5193016.5181267.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمد البرعى جمعه حسانين39137

28.524.516.5271417.5110.57.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمد جميل مسعد عبد الحليم39138

21.5201629814.594.55.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمد سعد عبد الحكيم ابراهيم39139

352516.528.51815.51237.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمد عبد الحليم عبد العزيز ايراهيم عبده39140

20197.524.59.51180.548ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمد عبد القادر عبدالـله محمد ابراهيم شلبى39141
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2614.51526151196.54.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمد وليد شفيق على39142

3018.51627.51613.510858ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمد ياسر محى السيد39143

34.516.516.5291515.5111.56.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمود عبد الرحيم سعد ابراهيم عبده39144

332617.5291714.5122.559ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263محمود محمد عبد الغفار محمد يوسف39145

3126.515.52816.516.5117.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مالك غالى عزيز يوسف39146

29.5201928.51613.511378ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مهند صفوت عوض عبد اللطيف39147

30.52512281515.5110.56.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مينا ادور ميالد حبيب39148

22.521.51328.51415.599.59.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263يوسف ايمن فتحى كامل39149

333019.5281819.5128.59.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ادروسيس ايوب شوقى ايوب39150

3729202719161327.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263اسراء جمعه كامل عبد الفتاح39151

3013182818131074.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263اسراء فوزى محمود محمد عثمان39152

32.52017.52817.514.5115.53.58.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263اميره عماد طاهر محمود39153

263019.53017.5181237.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263انجى عبد المالك معوض عبد المالك39154

2629.52029.518.519123.579ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ايمان ممدوح ابوراشد عبد الحميد39155

000000000ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ايمان نعيم شاكر غالى39156

1316.512.528.511.5148257.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ايه عبد الحليم عبده ابراهيم39157

26.524.518271618.51125.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ايه فوزى محمود محمد39158

34.5301729.519191305.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263بسمله رضا علي الديسطي39159

2018.518281617.5100.55.57.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263بسمه عبد الفتاح عبد الرؤف عبد العظيم39160

3429.519.52919181316.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263تريفينا القس فيلبس سعد فهمى39161

35302029.519.5201346.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263حسناء احمد محمد السيداحمد39162

36.5301929.52018135810ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263دميانه ابراهيم وديع ابرهيم39163

36.530193019.518135610ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263دميانه القس ديسقورس شحاته عبد حنا39164

36.53019.53019.518135.56.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263دميانه امير فيليب ابراهيم39165

1829.513.52815.517104.54.57ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ديانا شريف مرزوق رزق اللـه39166

11.5179.52111.517.570.545.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263روحيه سمير عبد اللـه محمد39167

152718261616.510256.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ساره صالح عبد المنعم احمد39168

37302030201913789ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ساره محمد احمد عبد السميع39169

37.5302029.5201813789.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263سهيله عبد الرؤف توكل ذكى على39170

32.5231925.516.519116.558.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263سهيله عبد الفتاح عبد المعطى عبد الفتاح39171

2930192917.516124.579.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263شهد عماد احمد ابراهيم الناهى39172

29.53019.529.51918.5127.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كاترين عاطف عبد السيد قالده39173

32.53020301918.5131.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263كرستينا عاطف عبد السيد قالده39174

31302029.52018130.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مارتينا يوسف حنا يوسف39175

303017291415.51207.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مارينا ابراهيم عبد اللـه ابراهيم39176

31.53019.53018.518.5129.57.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مارينا جرجس يوسف صليب39177

3530183019181327.510ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مرتينا عاطف حلمى رزق39178

3024.515.52617181136.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مريم رمزى سعد بشرى39179

29.529.5182818201237.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مريم سامح زاهى نصيف39180

3030203020181309.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مريم عماد كمال اسكندر39181

35.52619.528.517.517.51277.59.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مريم غطاس يوسف شحاته39182

36.53019.5301917.51357.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مريم فوزى امين مرجان39183

32.53019.529.51818129.57.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مريم مكرم عاطف وديع اسعد39184

36.5292029.519.518.5134.589.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263مريم موريس شاكر ذكى39185

35.52519.529.518.515.512879.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263منار نعمان مسعد عبد الحليم39186

38.52719.5291915.513379.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263منه اللـه هانى عبد الهادى محمود39187

33.526.5202718.517125.578ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ميرنا شكرى غالى عزيز39188

32.5232029.517.516.5122.578.5ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ناديه رمضان المتولى محمد39189
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342518.5281818123.579ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ندا وائل عبد اللـه عبدربه39190

26.523.51528.515.51810979ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نرمين بشاره شفيق حبشى39191

3628.51729.51818.512979ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نرمين حماده مصطفى جابر39192

21.51511.525.512.5188668ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نرمين محفوظ بخيت ايوب39193

312215.52917.5161156.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نسرين السيد زين العابدين عبد العال39194

35.529.5182918.518130.569ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نسمه جمال عبد الحميد نصر39195

31.524.51628.51617116.569ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نورهان محمد احمد قابيل39196

3219.516.5291718.511469ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نيفين حنا لبيب فرج39197

31.5241628.517.518117.579ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263نيفين غبلاير برسوم غبلاير39198

35.52519281819125.57.59ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263هنا خالد محمد السيداحمد39199

37.5241829.516151257.58ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263هناء فوزى الشهاوى محمد عوض39200

3122.516.529161811589ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263ياسمين رضا محمد محمد الشين39201

3729.51829.519.519.5133.589ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263يمنى احمد سعد محمد حسن39202

3729.517281918130.589ادارة بلقاس  006بلقاس خامس ع م  0263يوستينا فتحى بطرس حنا39203

19.517.516.523.514.51391.55.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264احمد البدوى احمد عبد الجواد39204

14.512.51724.515.512.5845.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264احمد الغريب محمد المتولي39205

1411.515.522.516979.565.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264احمد حمدي عطا محمد احمد39206

12.5131419.516.51175.56.55.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264احمد خضر ابراهيم سالم غانم39207

20.518.517.527.512.513.596.576.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264احمد مجدي عبد الرازق المتولي39208

31.523.51926.518.517.511988ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264احمد محمد محمود راغب محمد39209

3122192715.514.5114.57.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسالم عيد ناجي ابراهيم البدراوى39210

23.521.517.527.517.517.5107.57.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسالم كرم السعيد فتوحه39211

18.520.515.52516.511.5967.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسالم محمد الشحات محمد39212

15.51718.519.5171487.57.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسالم ناصر السيد عبد الستار39213

24.520181716.514.5967.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264السيد محمود السيد احمد محمد39214

2120.51720.51316927.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264العربى هانى محمد معوض39215

3128.51927.5191612588ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264الفاروق على محمد على يوسف كيوان39216

2420.515.523.515.515.5997.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264حسين محمد علي عبد الفتاح39217

23.5191623.51714997.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264رضا نشات صالح محمد عبد الرحمن39218

25.5211827.516.514108.57.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264رضا وليد محمد عبد الشافى راشد39219

16161025.5131380.57.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264سالم رزق ابو المعاطى فتوح39220

14138251212726.55.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264عبد الرحمن السيد صبرى عاشق السيد39221

31221928.518.517.51197.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264عبد اللـه ايمن عبد هللا البدوى39222

24.517.5172715.516.5101.588.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264عبد اللـه رمضان محفوظ عبد النبى على الشال39223

14.52216.527.51615.596.57.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد رضا محمد غازى39224

22.5191524.515.515.596.57.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد سعد محمد حسن السيد39225

31.524.51925.518.516119710ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد شحاته ابو االسعاد معوض39226

31.522192518.516.511679.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد طارق زكى عباس39227

25.520.516.522.518181037.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد عبد الخالق السيد احمد39228

2316.516.52316.51895.588.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد عوض على محمد على39229

2521.519211618102.57.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد عونى فهمى محمد الهندى39230

201715.52315.512.5916.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد فاروق محمد خفاجي39231

20191624.515.514.5957.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد فوزى عيد خليل39232

1413815.514.596545.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264محمد نادر محمد حافظ39233

102313.514.516127757ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مصطفي محمود شحاتة عبد الرؤف39234

20.52117.52416169966.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264وليد محمد صبري عبد الشافي39235

362519.523.518171227.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسراء خالد عبد الهادى عبد اللـه39236

18.520.516.52417.513.5976.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسراء رضا عبد الرؤف محمد على39237
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14141321.5915.571.57.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسراء عبد اللـه محمود محمد احمد39238

23191922.515.514.5997.57ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسراء ماهر محمد الشحات39239

36282025.519.518.51297.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسراء محمد فتحى عبد الرازق39240

18.522.516.51913.518.5907.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسراء ود فاروق علي39241

36.528.518.52618.5171287.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسماء السيد عطية الوردانى39242

29.523.517.5221817110.57.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسماء جمعه عبد الدايم عبده39243

38.529.5202719.518.5134.57.510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسماء حمدى لطفى راغب محمد39244

3426192818.518.5125.57.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسماء رضا شفيق حسن السيد39245

162517.521.51819.5985.57ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسماء عاشور عبد الرازق متولى39246

36.53020292019135.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اسماء نبيل السيد السيد غازى39247

3230203018.520130.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264االء محمد فرحات فؤاد احمد39248

17.527.515.521.513.51795.588ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264السيده مجدي عيدالرازق المتولي39249

1626.517.526.51617.5102.587.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264السيده نادر احمد محمد عبد الرحمن39250

1828.517251714105.54.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264امل عوض زاهر محمد39251

11.52717.524.517.513.5983.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264امل محمد المرسي عباس محمد عطية39252

16.524.517231712984.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اية السيد كارم محمود39253

22.52618.52616.518109.56.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264اية رضا توفيق عبد العاطى39254

25.52719281919118.55.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ايه رمزى على زكى على39255

302919.5271919124.57.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ايه محمد السعيد محمد الهندى39256

34302029.52019133.569.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264بسمة باسم سرور السيد39257

23.52919.525.515.51811358.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264جليلة نادر محمد ثابت فهيم39258

22251924.514.5181054.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264حبيبة السيد يحى عبد الفتاح39259

2226192312181023.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264دعاء رمضان محمد على ابراهيم39260

24.524.51918.517.5141043.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264دنيا جمال عبد البارى محمد احمد39261

1922.52024.517.514.5103.558ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264دنيا سمحى السيد ابراهيم39262

1623.52023.515.514.598.55.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264دنيا ناجى فوقى عبد العاطى39263

1818.51520.515.51887.54.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ريهام السيد كارم محمود محمد39264

9.52218.5231517.5884.57ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ريهام سعد جميل ابو العنين39265

34.528.520292019132710ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264سارة عبد المطلب هالل عبد المطلب سالم39266

18.52319.525.51717103.54.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264سماح السيد اسماعيل محمد اسماعيل39267

17.522.51922.514.512.5964.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264سماح محمد محفوظ سالم غنيم39268

91916.52214.513814.53ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264سماح مراد محمد علي حموده39269

20.51817.526.51615.598.54.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264سمر اسامه عبد الخالق فتوحه39270

34292027.51716.5127.54.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264شروق عيد محمد عبده العشماوى39271

3128.51727.520161245.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264شريهان السيد ابو القمصان السيد39272

2318.518271516.5101.54.510ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264شويكار الكومى على عبده على39273

17.515.517.52714.515924.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264شيماء العربى عوض ابو المعاطى39274

34.52919.528.52020131.579ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264شيماء رضا محمود عبد العزيز39275

2218.51827.514.518.5100.55.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264صابرين سعد الرفاعى عبد السالم39276

8.5131225812.566.53.57ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264عبير رضا كامل محمد39277

36.528.519.5281717129.589ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264فاطمة راغب محمود راغب محمد39278

131814.526.51012.5824.55ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264فاطمة عماد علي اسماعيل39279

5.51814188.512.5644.54.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264فاطمه مسعود عبد الشافى البغدادى39280

1324.51626.51613964.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ليلى محمد اسماعيل محمد39281

23.522.518.527.519171115.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ماجدة عطية عبد اللـه حسين39282

2619.5192519.5181093.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مديحة حمدى عبد الهادى عبد اللـه سيد احمد39283

26.51718.52519191064.53.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مروة وائل حافظ عبد الدايم39284

18.5231622.51316.5932.55ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مريم العطافى رضا محمود39285
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27.528192817.51912078.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مريم حمادة عبد البديع عبد العاطى39286

272519.5261519112.568.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مريم رضا االمام محمد39287

3428.52028.5202013179.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مريم رضا صبرى محمد39288

2825.519.528.517.51511949ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مريم محمد عبد العليم سالم39289

11.51511.521.5171376.547.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مريم وليد السعيد عبد الغنى39290

30.5718.5251616974.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264منار اكمل عطيه عبد اللـه حسين39291

13.510.516.524151179.548ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264منار رضا السعيد البدراوى39292

14.59.516.524.5147795.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264منار وجيه محمد عوض عوض39293

3929.520301817136.5410ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264منه اللـه عبد المنعم حسن حسن خاطر39294

39.53020302017139.57.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264مى انور فتحى معوض39295

40302028.52017138.589.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ميرفت على محمد عبد الكريم39296

34.5162026.517171147.58.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ندرين عصام عبد المجيد احمد39297

22.5419.51315.513.574.53.54ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ندي محسن خليل خليل عثمان39298

37.529.5203019.517136.55.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264ندى هشام السيد ابراهيم39299

27.5132023.516.515.5100.55.56.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264نسمة محمد ذكى عبد الغفار39300

2821182317.516107.57.58ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264نورا السيد احمد محمد احمد39301

14.513.519.524.515.513.587.55.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264نورا محمد ابراهيم ابو العينين39302

2619.5202717.516.511049.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264نورهان القطب سالم القطب39303

30.526.519.527.518161227.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264نورهان على الرفاعى على الرفاعى39304

28.511.51927.515.51910258.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264هاجر الحسين عبد الوصيف السيد39305

34.519.519.529.518161217.59ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264هاجر حمدان صديق جابر احمد39306

23.52420241817.5109.57.59.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264هايدى على محمد عبد العاطى39307

2216.520201715.595.546ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264هبة محمد محمود محمد احمد39308

3228.52028.519161287.57.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264هند السيد ابو الخير محمد الهندى39309

19.510.51823.514.514.58646.5ادارة بلقاس  006الشهيد محمد بشير عبد التواب ع م بزيان  0264والء محمد عطية الوردانى39310

31.5291928.517.519125.54.55ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ابراهيم صابر محمد عبد الباقى39311

14.5251926.511.515.596.57.55.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ابراهيم علي ابراهيم علي الدسوقي39312

27231928.513.517.51115.55ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265احمد حسن جمال محمد39313

242219221218995.57ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265احمد رفعت المهدي عبد الحميد المهدي39314

17.52416.527.510.517.5965.55ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265احمد محمد الحسانين محمد العوضي39315

28.5271927.514.514.5116.55.57.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265احمد ناصر احمد ابراهيم حافظ39316

25.5231926.512.517.5106.555ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265احمد وائل مصطي عبد العاطي الدريني تويج39317

282919271618.51195.57ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265اسالم ابراهيم البيومي محمد البيومي39318

1821.518.5281117.5975.57ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265اسالم حسام حلمي الصاوي غانم39319

18.524.517.5261216.598.56.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265اسالم عيسى محمد محمود39320

18.5251928.515.517.5106.55.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265اشرف ايمن السعيد عبد الونيس39321

30.52918.52613.518.5117.55.56ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ايهاب حسني محمد حسني ابو زيد39322

26.527.518.5271515.5114.54.55ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265تامر احمد فوزي السيد رمضان39323

18.52218271316.598.57.57.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265جالل محمد جالل محمد عبد الوهاب39324

2828.518.5277.519109.557ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265حازم عبد اللـه على محمد عبد هللا39325

28.52718.527.516.518.51186.58ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265خالد محمد مختار محمد عبد الفتاح39326

27.52818.526.51517.5115.555ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ذياد السعيد محمد محمد ابو العنين39327

23291827.51617113.55.55.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265زياد وليد محمد اسماعيل39328

1929182916.518.5111.568.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شريف السيد علي علي نصر الدين39329

212618.528.513.515.5107.55.58ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عبد الرحمن اسامة السيد محمد المرسي39330

13.52619271313.598.558ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عبد الرحمن عبد اللـه عبد الصابور محمد39331

14.525172815.517.510056ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-عبد اللـه راغب زين الدين 39332

27.529.51929.517.51912355ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عبد اللـه محمد محمد ابو النور39333
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342919.53016.52012958ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265علي الدين محمد عبد الفتاح عبد الرحمن عليوه39334

33301929.51919130.557.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-على عبد الحكيم العبود 39335

26271929191912057.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265علي مصطفي عيد محمد موسي39336

292815.526.514.518.5113.55.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عمر احمد محمد السعيد علم الدين39337

3327.519.52917191265.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عمرو صابر محمد عبد الباقى39338

34.528.5192918.519129.557.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-فاضل سامي سرحة 39339

22.525.5192917.519113.54.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265فتحي الشربيني فتحي علي محمد39340

3123.51928.515.519117.54.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-قاسم محمد الحلقى 39341

30.528.51928.516.5191234.54.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265كريم احمد البدوي محمد عبد المعطي ابراهيم39342

3129203018191284.58.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265كريم اسامه محمد عبد الواحد محمد39343

33.528.52030202013258.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265كريم شريف محمد الششتاوي ابراهيم39344

30.52917.529.51618122.55.57ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265مازن وليد احمد حسين السعيد39345

02718.528.516.5090.555.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد احمد حب اللـه محمد حسين39346

28.52519291716118.54.57.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-محمد اسامه الضاهر 39347

28.529192917.51912357ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد ايمن رمضان محمد قنديل39348

2626192517.519113.577ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد سامح السيد عبد العال السيد39349

34261930181712757.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد سامح عوض السيد خطاب39350

35.528202917.51913068ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد سمير عبد الغفار حافظ39351

32.53020291816129.555ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد عبد اللـه اسماعيل محمد39352

23.523.51622.51313.598.586ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد عماد عبد الفتاح ذكي السيد39353

312818.520.517.516.5115.566.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمد فرج عبده جودة39354

30.522.5192515.516112.557.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265محمود ايهاب السيد عبد الرؤف محمد39355

2826.51827.51616.511667ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265مصطفي حسان احمد حسين39356

33.528.52028.515.518.512678ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265مصطفي عبد الناصر محمد عبد العظيم39357

29292028.51515.5121.566.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ممدوح السيد محمد محمد ابراهيم39358

27.52718.529.51718119.566.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265نور الدين محمد محمد محمدى سالم39359

28.524202814.51611587.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265نور الدين محمود محمود سليم39360

34.529.52029.517.51713167ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هاني السعيد مسعد محمد39361

29272030161912267.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265وائل محمد محمد ابراهيم عمامه39362

16.52118.52414.51594.556.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ياسين محمد يونس عطوة احمد39363

25.519.519.521.513159956.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-يزن انور ثلجي 39364

3020.520251715112.557.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265يوسف حامد محمود عبد الغني عوض يوسف39365

26.52619261612113.567.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265يوسف متولي ابراهيم متولي الرخاوي39366

33302028181612957.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265يوسف محمد السيد احمد محمد الشربيني39367

28.528.519.5281716121.557ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265يوسف محمود حسين عبد الفتاح توفيق39368

20.52319.525.515.511.510457ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265اسراء محمد محمد فاروق الفداوي39369

3129202719.513126.586.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265االء اشرف مصطفي عبد السميع حسن39370

302519.527.516.513.5118.586.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265امنية ابراهيم محمد عبد المعطي39371

29282027.51818122.568.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265امينه محمد العدوي البحيري39372

35.530202918.51913367.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265اية عبود جابر عبد الرحيم علي39373

30.53020301919129.569.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ايمان عزمي ابراهيم سيد احمد االمام39374

29.529.52029.51919127.569ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-بتول فرحان وشاح 39375

00027.50027.558.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265تسنيم حسن الحاج على39376

34292029.51819130.569ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265تسنيم وسام طه رمضان عبيد39377

25.52919.529.51815121.579.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265حسناء محمد عبد الحفيظ محمد عزب39378

17.51919.527.518.513.510257ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265حمدية احمد عبد اللـه حسانين39379

36.5302029.5191913569.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265حنين ابراهيم محمد سليمان39380

21.5281828.5181811459ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265حنين عدلي محمد احمد احمد حسن39381
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34.5302026.518.518129.558ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265دعاء الدسوقي محمد احمد الدسوقي39382

36301929.519.517.513459ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265دعاء محمد احمد علي علي39383

37302030201913759ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265رحمه رضا ابراهيم دياب39384

27.5292027.5181612259ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-رنيم حسن الحاج على 39385

34.5302029.518.519132.588.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265روان منصور حسن منصور خليفة39386

7.51919.524.513.516.58455.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ريم محمود صالح الدين محمد39387

3129.5203018.51512969ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-ريناد عماد الدين مربيه 39388

2623202918.517.5116.558.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265سارة محمد مصطفي عبده39389

31.530202918.51412979ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ساره محمد مصطفى المغاورى القطرى39390

37.53020302020137.579ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265سما سعد محمد السيد احمد39391

35.5302029.519.520134.579.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265سهيله رضا محمد يوسف39392

31272029.518.51812658.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-سيدرا محمود البقاعي 39393

232320301512.511158.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شروق جمعة عبد الحميد محمد احمد النحاس39394

32.52519.529.517.52012477ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شروق علي السيد احمد علي ابراهيم سمرة39395

32.52319.529182012256.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شروق مجاهد حسن محمد احمد39396

3226.519.52918.519125.557ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شهد احمد ابراهيم حسين ابراهيم39397

33.53019.52917.518.5129.556.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شهد تامر عبد النبى حسن على39398

2022.519.529171710876ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شهد رمضان حسن عوض حسن39399

343019.529.5192013277ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شهد عماد حمدي عبد الحميد39400

33.52718.52917.519125.57.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شهد محمد مختار محمد عبد الفتاح39401

192018.52817.51610357.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265شهد نبوي احمد طه المغاوري39402

30.527.52025.51716120.578ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عزة رشاد حمدي رشاد محمد39403

3229.519.530201813186ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عال ياسر عبد السالم علي سليمان39404

332518.5291817.5123.55.58ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265عهود عزت محمود رزق حرب39405

30.52318.5281517.51154.58ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265غرام حسن محمد محمود39406

3425.51829.517.516.5124.55.58.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265فاطمة عبد الباسط محمد عبد المطلب39407

342718.529.516.519125.578.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265كريمة احمد السعيد عبد الونيس39408

352919.53019.52013388.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ماجدة سامح مصطفي محمد39409

2126.5152811.517.51024.56.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265مريم السيد صابر عبد المولى39410

30.52618.529.516.517.512158ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265مريم ربيع فتحي ابو الحسن39411

342819291916.512968ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ملك ايمن عبد الرؤف محمد محمد39412

352819301918.513158ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ملك مصعب عيون السود39413

34.52819.52919201304.58ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265منار عيد سمير عيد39414

283018.5291919124.57.510ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265منه ابراهيم محمد عبد المعطى39415

25.53018291918121.579.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265منه مجاهد محمد السيد محمد على39416

343019.528.518.520130.589.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265منه مصطفي احمد عبد المنعم ندا39417

27.526.516.5261917115.587.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265منى سيد قرني عباس السيد39418

18.524.51628.51812.5105.54.55.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265منى مجدى حسين فهمى شادى39419

27.52318.527.51717113.574ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ندى محمد فوده محمود فوده39420

31.53019.5251816.51247.54ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265ندى محمد محمد عبد العزيز39421

31.528.5182818.515.5124.55.53.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-نغم احمد الصفدى 39422

000000000ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265-نور فؤاد وشاح 39423

23.527182617.514.51127.55ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265نورا قدرى محمد محمد عبده صبح39424

34.529193019.5201327.59.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265نوران محمد رشاد محمد شمس39425

36302030202013684ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هاجر احمد محمد احمد عوضين39426

3028.519.52719.519124.588.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هاجر السيد عطيه محمد شريف39427

3330192918.518.5129.56.59ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هاجر منير عبد الغني زيان39428

31281927.518.51912489.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هدايات محمد ابراهيم رمضان المعصراوي39429
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34.530192917.51913089ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هدير نبيل محمد عبد الرحمن غيث39430

273018.528.519.517.5123.54.58.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هنا فتحى محمد احمد ابراهيم39431

33.5302029.5191913288.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265هنا هشام علي محمد عبد العزيز39432

17.527172918.512.510977.5ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265وصال الشربيني محمد السيسى39433

27271928.518.514.51205.56ادارة بلقاس  006جمصه ع م  0265وفاء سمير صبرى محمد السيد39434

242016.515.55.51981.54.58.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266احمد سامح احمد محمد39435

1130.53.54.53.522.541ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266احمد عبد العزيز السيد محمد39436

322516.5208.517.51024.58.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266احمد محمد عبد الهادى احمد39437

192013.517.5916793.57.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266احمد مدحت زكريا عبد الغفار39438

151814.516.5813725.58ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266احمد مصباح عبد الفتاح على على39439

26.52418241319105.54.58.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266حسن عبد العزيز حسن بيومى39440

26.51912.5221317934.58.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266شادى تامر السعيد السيد محمد39441

32281828.51619122.557.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سالم39442

2425142011.51894.53.58.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عبد الرحمن محمد محمد محمد موسى39443

27.52618251318.5109.54.58.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عبد الرحمن محمود الوصيف محمد39444

342518.524.512.517.5114.53.57ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عبد الرحمن وسيم محمود الوصيف39445

2.51411.5156.516.549.54.53ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عبد العزيز محمد السيد محمد39446

29261721.51019.5103.54.58ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عبد الرحمن محمد جالل السيد39447

17.525.511108.517.572.56.58ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عطية سميح عبد السميع منصور39448

27.52915161418.5101.568.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عمر فاروق منير عبد ربه39449

21191310.561469.56.58ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266فارس عيسى عبد العزيز السيد39450

202513.517.5413.58036ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266فارس محمد حلمى محمد39451

23.5191617.5618.58246ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266فارس محمد موسى محمود39452

4147.5120237.544ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266كريم سعد امين عبد الصمد39453

30271826111811247.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد اسامه عطيه توفيق39454

22.52315208.517.5894.55ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد السيد ابراهيم بدر39455

1622.51810.56.512.573.55.57.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد السيد مختار احمد عبد الهادى39456

1821172010.51886.557ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد رأفت عبد الجواد على على39457

21261822.510.517.59846ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد ربيع محمود زيان39458

2023.517.5211218.59456ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد عادل البيومى محمد39459

28.525.519221218.510757.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد عادل السعيد السيد39460

202218.524.51416.59956ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد عرفات عطا عطا مصطفى39461

31.52917.52315.518116.555ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد عوض محمد محمد39462

24.516192513.517.59845ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد محمود كمال محمد عبد الصمد39463

37.528.51927181813057ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد محمود محمد الدسوقى39464

8.510.512.515.5415.55143.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمد نبيل جالل السيد39465

23.51817.524.56.518904.54ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمود السيد عبد الحى ذكى39466

2417.515.523.58.5148965ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266محمود السيد محمد السيد ابراهيم39467

19.519.514181012.58155.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266مدحت صالح رمضان البيومى39468

30.52718.524.514.51611547.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266ناجح خالد ناجح الوصيف39469

14.52118.520.51214.586.555ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266ناجح مصطفى ناجح الوصيف39470

24.521.5181912.51795.567.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266وليد محمد السيد احمد عبد الفتاح39471

2118.51320.512.51185.556.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266ياسر السيد على السيد المتولى39472

2021.51623.512.515.593.54.58ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266اسراء السيد منصور السيد39473

30.525.5192618.519119.568.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266اسراء مختار عبد الفتاح محمد منصور39474

31.52918.528171912458.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266اسراء هانى حامد محمد39475

2826.517.523.51519110.558.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266اسماء الشحات حامد محمد طه39476

31271727161911857.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266اسماء حامد مصطفى حامد39477
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24.527182715.51911257.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266اسماء عبد الحليم احمد محمد39478

15.516.517207.51776.567ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266امنيه مدحت كمال محمد39479

3728.51929.518.519132.568.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266حبيبة حسان عبد المعبود سليمان39480

28.5281824.5151711467.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266حنان شوقى محمد عبد الفتاح39481

000000000ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266رحيمه طاهر مجدى محمد39482

312115.519.5151110266.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266رقيه السيد منصور السيد39483

27.518132211.513.59257ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266رندا عاطف انور امين39484

27.521.51418.51213.593.566.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266رويدا حسان عبد الكريم ابوصالح عبده39485

22.5221316.511.51485.565.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266سماء خالد عبد الفتاح على على39486

3628182719.516128.565.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266شيماء عصام مصباح محمد محمود39487

3727.5182517.51612557.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266عفت مدحت احمد يونس39488

28.519.51711.541580.545ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266فاطمة فتح اللـه عزت محمد موسى39489

28181519.54.5178556ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266لبنى صابر عبده رفاعى39490

101515.520.5913.57056.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266مروه محمد معوض محمد39491

29281722.513.516.51105.57ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266مريم محمد محمد الدسوقى39492

332316.523.515.516.5111.567.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266مطيعه كارم محمود محمود ابراهيم39493

37271825181912557ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266منه فاروق فاروق الرفاعى39494

3225.517.52316.518.5114.567ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266منى ثروت عبد العزيز السيد39495

192316199.51586.567ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266مى محمد عبد الفتاح على على عرفات39496

35271825.517.518.512367.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266ندى مجدى مصباح الرفاعى39497

36.5281825.516.519124.568.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266نورهان عالء فتوح ابو السعد يوسف39498

34.522.51824.51719116.567.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266هايدى جمال مرعى ابراهيم39499

30.522.5182416.518.5111.55.56.5ادارة بلقاس  006مستعمرة الجزاير ع م  0266ياسمين رضا السيد ابراهيم39500

34.52819.528191812966ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد صفوت عبد السميع ابراهيم39501

27.5142024.515.518101.566ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد عبد الفتاح على محمد شعبان39502

34.5252027.517.520124.567.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد عالء مسعود اسماعيل39503

36.52520271819.5126.566.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد محمد فكرى عباس39504

8810.510.54.510.541.564ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد محمد محمد احمد الشحات39505

141715.52210.515794.58ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد محمد محمود احمد39506

27.51420261419101.558ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد محمود ابراهيم جبر39507

251619.52413.517.5985.55ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد مسعد محمد السيد خليل39508

22.51217201217.583.546.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267احمد نصر الشحات اسماعيل39509

261719.52214.5149947.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسماعيل الشحات اسماعيل محمد39510

24.517.51919.511.516.59246ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267حماده محمد الرفاعى السيد39511

25.519.5192112169777ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267حمدى بكر السيد حسن محمود39512

29.517.519.518.51317.5985.56.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ربيع الشحات ربيع محمد السيد39513

25.59.51917.512.516845.55.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ربيع الطبالوى الشربينى السيد39514

2827.519.525161611675ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267رشدى ايهاب رشدى محمد المنشاوى39515

272419.524.5131810855ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267رفيق اسامه عبد السميع ابراهيم39516

3424.52027.518.517.5124.55.55.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267سمير محمد منصور ابراهيم39517

3114192715.515106.54.56.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267صالح طاهر عبد الحكم محمد رزق39518

19818.520914.574.544ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267على طارق على حسن39519

237.5161811.5147646ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267على عبد اللـه محمد ابراهيم39520

24.58.517.51712.519804.55.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267عمر عماد السيد العربى ابراهيم فضل عبد المولى39521

34.521.519.522.516.515.5114.547ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267عمر فهمى محمد فهمى39522

2420.518261115.599.533ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267عيد سعد عيد جاد39523

36.5292029.520191354.57ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267كريم ابراهيم السيد محمد39524

34.529.52029.517.52013176ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمد رضا الدسوقى محمد39525
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3125.5192517.51711856ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمد سعيد محمد ابو بكر ابو العطا39526

31.52919241718120.575.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمد عادل محمد احمد39527

211618169118052.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمد عبد المعطى عبد النبى اسماعيل39528

312819.524.5161711943.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمد على طلبه عبد المتعال39529

31221925.513.51811146.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمد عمرو السيد عبد الفتاح39530

2519182213159744ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمد هانى محمد المغازى39531

34.52319.523.51713.5117.53.55.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمود جالل محمود الديسطى39532

38292028.52019135.577ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267محمود كرم محمود عبد الكريم39533

12.516172710.518.58354.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267مصطفى محمد عبد النعيم السيد39534

182719.527.511.518.5103.536.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267يوسف جمال يوسف محمد39535

27.527.52026.51720118.538ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسراء السعيد ابراهيم السعيد39536

31.525.5192713191165.57ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسراء عطيه محمود عبد المعطى39537

25.52719.527.516.5191164.57.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسماء ابراهيم بشير احمد احمد39538

27.52019.526101410337ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسماء جمعه منصور الحسانين39539

30.527152813.51511457ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسماء صالح عبد الهادى محمد محمود39540

29.52819.527.51919123.568.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسماء محمد ابراهيم السعيد39541

35302029.519.52013459.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267اسماء محمد فاروق عبد ربه39542

32.5302028.5192013079ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267االء محمد البيلى محمد المرسى39543

3024.5192615.51911559ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267امانى تامر سامح انور39544

28.526202615.51911667.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267امينه محمد ابوزيد محمد39545

36.530202717.52013168.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ايمان حامد محمد السيد39546

3428.519271719125.567.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ايمان يوسف على محمد39547

37.52919.52617.519129.567.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ايه رزق على رزق39548

332919.526.5151912368ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267رحمه ايهاب نبيه محمد العزب39549

3328.51927.514.519122.567.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ريهام محمد شعبان عبد العاطى39550

38.52317.52212.519113.55.57.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267شروق سامح الدرينى قاسم39551

3520.51725.5142011268ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267شهد تامر عبد الهادى محمد39552

31.52617.525.51419114.568.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267شهد يوسف احمد محمد39553

32.52817.526.51519119.54.58.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267فلاير تامر حامد صالح39554

11.52716.52512.516.592.548ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267كاميليا على عبد اللـه على39555

3428162315.519116.54.57.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267مريم عبد الخالق محمد عطا محمد39556

37.52917.52717201284.58.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267مريم محمد الشحات محمد39557

35.529.52026192013058ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267مريم محمد جمال عبد الحميد39558

36282027.52019131.548ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267مريم ناجى جمعه عوض اللـه39559

3929.52027.518.518.5134.547.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ملك احمد عبد العليم ابراهيم39560

35.5301927.51818.51305.57.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ميريام سامى احمد السعيد39561

37.530203019.52013758ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267نجالء قدرى مصطفى المنجى39562

3326142214.518.5109.557.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ندا عبد الحكيم السيد محمد39563

30.52918271719121.54.57.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ندى حسن شعبان السيد39564

372918.5261619.5126.548ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ندى محمد عبد الهادى محمد39565

30.525.517.528.515.518.5117.547ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267نورا فتحى مصباح عبد الجيد39566

28.52319251217.5107.557.5ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267والء سمير ابراهيم الوردانى39567

32.528192917.51912678ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267والء هانى عثمان احمد39568

2825.518.525.51318.5110.55.58ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ياسمين الصديق على الصديق39569

2228.52029.517191178.58ادارة بلقاس  006الجزاير ع م  0267ياسمين سمير عبد النعيم ذكى39570

4.5135.57.52932.54.53.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268ابراهيم ناصر شعبان عبد النبى39571

2226.517.5197.52092.57.58ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268احمد اشرف عبد الصادق مبروك39572

29.527.51827161811888ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268احمد جمعه السيد نجا39573
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322619.528.518.519124.587.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268احمد سيد على السيد بيومى39574

3.5189.521.531555.565.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268احمد محسن سليمان عبد العزيز39575

23.523.51426.51116.598.57.57.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268احمد محمد السيد البيومى39576

169.511.54.51432.54.53ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268اسالم بدير حسن خاطر39577

3929.519291919135.57.58ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268اسالم جمال زيدان رمضان39578

38.53019.526.519.5181348.58ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268عاطف محمد عاطف محمد39579

20.522.5182311.51995.55.58ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268عبد الرحمن محسن عزت الشرقاوى39580

16.5251819.56178585ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268عبد اللـه احمد محمود عبد المجيد39581

22.51914.5239.514.588.57.58ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268عطيه حمدى عطيه يحى39582

131911.519.55106857.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268فارس مصباح جمعه جمعان39583

5.51312.59.54.512.5456.54.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268كريم احمد محمد النمر يوسف39584

71411144135076ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد السيد ابراهيم محمد39585

17.526.51513615.57875ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد بدير ابراهيم حامد39586

13.520131561467.555.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد بكر عزت الشرقاوى39587

131815176.512.569.557.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد جمعه رمضان عبد السميع39588

122011.518.58.51470.576ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد صابر طه السيد39589

13.551412.54154987.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد عبد العظيم عبد الهادى بيومى39590

2725.51826.5141911166.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد عمر محمد عيسى مصطفى39591

16.51915.5217.51779.56.56.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد لطفى محمد لطفى39592

18.52518259.5199667.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد مبروك عبد الصادق مبروك39593

21.52718.52714.519108.59.59ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد محمدى عثمان عثمان39594

2127.518.52613.518106.58.59ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمد محمود السيد محمد البرعى39595

112115.525.513.51786.58.58.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268محمود على عبد التواب على غازى39596

3428.517.528.515.517.51248.59ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268معاذ رفيق عيد البسيونى39597

لـه جمعه احمدعلى39598 11191520.5916.574.568.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268يحيى داوال

6.52717.5237.516.581.587.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268احالم فتحى عبد الجواد ابراهيم السيد39599

2528172713.519110.588ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268اسراء محمد السيد عبد الغفار39600

7281820.591482.578.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268اسماء عبد اللـه جمال شحاته39601

1621.516.524613.58477.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268اسماء عوض حسن عطيه39602

18.52816.526918.59879ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268انجى ابو مسلم على محمد39603

1621.51323.54137875ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268ايمان حماده صابر السيد شتا39604

61512.5123.512.54978ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268ايمان هالل رفعت محسب39605

9.59.561039.53851.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268ايه محمد عبد القادر ذكى39606

1261321.52.59.56468.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268حكمت السعيد محمد السيد39607

31.53019281620124.58.59ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268روان احمد عبد الصادق مبروك39608

8.52211.518.55.5136685ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268ريه حماده على طه39609

37.52920281719.5131.58.59.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268زينب هشام عزت الشرقاوى39610

16.5176227.5106956ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268سماح ابراهيم عبد الفتاح خليل39611

3428.517.528.518.51612768ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268سميحه ايمن الغمرى على39612

10.5149.5206.515.560.567.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268سهام احمد مسعد حامد39613

17.520.511.517.57157478ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268شهد لطفى محمد لطفى39614

27.5261419.5914.59668.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268غادة صبرى محمد محمد39615

211812.519916.579.568ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268غاده السعيد محمد السيد39616

11181422.56.577257.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268فاتن محمد فتحى يحيى39617

13.51811.525.5511.573.557.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268فوزيه ابراهيم عبد المنعم ابراهيم39618

29281622.517.514.511357.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268مريم عيد عزت الشرقاوى39619

24.526.512258.51596.568ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268منار ابراهيم المتولى ابراهيم الدسوقى39620

1419.51122.5812.57558.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268منار عبد الحميد احمد محمد المحفوظى39621
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18.5191826101591.558.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268مى محمد عبد اللطيف اسماعيل39622

11.513122377.566.557.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268نسرين عبد الفتاح السيد ابراهيم39623

2027.513.522.5101493.558.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268نورا اشرف محمد احمد ايوب39624

10.515.512.520.59.512.568.54.57ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268نورا المرسى محمد صبرى المرسى39625

30.529.5182619.517123.557.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268هبه حمدى عبد المجيد جاد39626

2928.518.526.517.51712057ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268هند باسم محمود رمضان39627

3728.518.529.52017133.54.58ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268هيام رزق محمد حامد39628

3127.517.52519.517120.54.58ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268وعد سامح كمال مصطفى39629

3029.515.52220161174.57.5ادارة بلقاس  006فصول السلسول ع م  0268ياسمين ربيع السيد نجا39630

342814.529.51818.512448.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269ابراهيم السيد محمد احمد احمد المصلى40001

29241429.51717.5113.537.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269ابراهيم شريف ابراهيم غانم عماره40002

32.52814.526.51819119.52.59ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269ابراهيم عبد الحميد محمود على حايس40003

35251429.516.5171203.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقى السعيد محمد40004

31.529193018.519.512858.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269ابراهيم محمد منصور منصور البط40005

31.5241829.517.518.5120.52.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد ابراهيم عطيه ابراهيم محمد40006

34.52917301818128.548.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد اسامه شكرى الجميل السيد العدوى40007

332514.52917.5161195.56.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد اشرف محمد عبد الحميد سماحه40008

22241829.51719.5110.528.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد السيد محمد النصارى40009

22261123.513895.53.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد ايمن عوض الفيومى40010

36.525.51929.51819128.55.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد حاتم احمد على حسن عمر40011

29.52915.53017.519.5121.558.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد حسام زكريا محمد40012

23.517152613.515.5952.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد حسن السيد الدمرداشى40013

302915.52717.516.511947.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد حسن رمضان رمضان حايس40014

3127.517.528.51815.5122.538.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد حسن محمد حسن العراقى40015

353017.529.519.519131.52.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد حمدى احمد محمد سمك40016

35.5291828.517.515128.52.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد رضا ابراهيم الدسوقى سالمه40017

292213.5291517108.539ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد صالح محمد ذكى احمد منصور40018

2929162817.514.5119.559ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد عبد الرحمن على حامد40019

22.525.515.52917.516.511038ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد عالء محد عبد العزيز محمد زيدان40020

31.52719291819.5124.569ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد كمال هندى محمود هندى هيكل40021

333016.5301919.5128.52.59ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد محمد رشدى نصر محمد الويشى40022

1921.513.524.514.57933.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد محمد عبد الفتاح عبد العال السيسى40023

32.52919.5291719.512749.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد محمد عبد المنعم حسن الحلو40024

31.52918.5281719.512448.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد محمد نصر رزق السيد ساطور40025

202219.525.515171023.57ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد محمود السيد عبد الرحمن عريض40026

292719.5301819.5123.52.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد ممتاز محمد ممتاز رزق الحنفى40027

26.5241225.515191033.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد هانى احمد مسعد محمد خشبه40028

33.530192919.518.513158.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد وائل عطيه السعيد الشامى40029

19.512.513.524141283.547ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269احمد وليد محمد على حسن قنديل40030

19.52517.527171910638ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسامه حسن مسعد حسن فرج40031

252717.529.516.516.5115.52.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسالم السيد السيد عوض الشافعى40032

26.52918.520.51517.5109.53.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسالم انيس عبد الهادى الموافى عبد الهادى40033

333019.52918.519.513058ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسالم حمدى فتحى الدسوقى محمد عياد40034

30.52718301916124.55.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسالم سيف االسالم محمد البسوسى40035

2914132918.518.5103.547ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسالم محسن صديق محمود عبد الغنى الرفاعى40036

272916.529.51918.51212.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسالم محمد زكى عبد الجواد على40037

16.5171724.513.5988.528ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269اسماعيل صبرى اسماعيل علي طلحه40038

20221827.513.58.510128.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269السعيد فايز السعيد اسماعيل40039
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19.518.5152614.517.593.527ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269السعيد كمال احمد عبد المطلب الوصيف40040

30.52716.528181912049ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269السيد ابراهيم السيد ابراهيم برهام40041

28.52716.527.518.5181183.59ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269السيد سعد السيد محمود غيث40042

312816.529.519.518124.558.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269السيد سمير عبد الرازق ابو زيد الحلو40043

33281729.51920126.548.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269السيد عصام السيد عبد الحميد السيد بحلق40044

30271729.51919.5122.548.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269السيد محمد السيد علي موسى40045

31.52716.529.518.519.512348ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269انس محسن محمد ابراهيم عطوه40046

26.52418.529.518.516.511748ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269باسم وائل حسن ابراهيم محمد الدكرورى40047

322518.528.519.519.5123.53.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269باهر باهى محمد عبد المعطى المنير40048

30.527.5193018.513.5125.547ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269جون ايليا رسمى نقوال رسمى40049

3026.51929.51818.512368.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269حازم محمد احمد السيد الفالحجى40050

199192614.51487.547.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269خالد على الشربينى على الشربينى40051

3125193018.520123.548.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269خليل سامى عبد هللا السيد السلمتى40052

24.524.51425151510357.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269زياد احمد مختار عبد الرحمن ابو الخير40053

32.5261729.51819.512368.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269زياد تحسين نادر عبد العزيز الشامى40054

33.52919.52917.519128.577.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269زياد عبد العزيز شمس الدين عبد العزيز العزب40055

31.530192918.51812859ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269زياد فؤاد محمد محمد سالم40056

3125.51928.5171812159ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269زياد مجدى عبد الحميد حايس40057

24.52717291618113.558ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269سامح عماد حمدى محمود عبد السالم40058

17191427.5161893.556ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269سمير صالح محمد حسانين40059

312819.528.517.519.5124.559.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269سيف حسام حمزه حمزه الدفرى40060

34.53019.529.518.52013279ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269سيف محمد ابراهيم الدسوقى عبده40061

31.529.51930182012859ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269شادى يوسف شكرى يوسف عويضه40062

32302029.51820129.569ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269شاهين محمود حسين عبد الحميد مصطفى جوده40063

332416.528.517.520119.579ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269شريف الشربينى عبد الغنى الشربينى البنا40064

68.5111257.542.567ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269شريف صبرى عبد الحميد نبيه العشماوى40065

28.52315.52516.517.5108.588ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269صبرى نبيل ابراهيم مسعد غنيم40066

23.5221625.5162010358.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269طارق حسن فاروق محمد حسن العتبانى40067

2727.51729.517.520118.568.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عاطف احمد محمد عبد السالم العراقى40068

29.530173018.51812598.8ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن احمد السيد عبد الرحمن السطوحى40069

17.518.515.527141692.598.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن اسامه ابراهيم جلهوم40070

15.511.516.529151387.559ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن السعيد صبرى فريد ابراهيم40071

29281728.518.52012179ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن السيد الباشا محمد حسنين40072

20.521.515.524.513.51995.557ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن السيد عبد القادر محمود  حمدى الشامى40073

3528.518.528.51819.5128.557.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن انور سعيد فتحى ابراهيم خشبه40074

1210102010.51662.556ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن ايهاب احمد محمد مؤنس40075

30271829.516.51912168.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن جمال رجب ابراهيم40076

352817.5301717127.579ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن حماده احمد احمد السمنودى40077

3324.517.529.51818122.578ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن سامح عبد الرحيم قاسم عبد الرحيم40078

24.5211729.517.518.5109.55.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن شريف عبد الغنى ابراهيم العراقى40079

32.526173014.52012078.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن عصام السيد اسماعيل ابراهيم40080

22.5201328.515199968ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن عمر على عبيه40081

35.53017.530181913189ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن عمرو الهجرسى الهجرسى عبد الجواد40082

31291728.51819123.588.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن فتحى العشرى العدوى السيد40083

30.52615.526.51417.5112.548ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمد اسماعيل محمد الجبالى40084

29.5281728.51818.512138.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمد السيد ابراهيم السيد40085

22.52117.52816.516105.558ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمد السيد محمد40086

3225193016.518122.548.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمد ربيع الدرينى عبد السالم البنهاوى40087
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23149181217.57637.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمد عبد الفتاح عبد الفتاح العتال40088

22.5211524.514.51897.526ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمد يحيى على خفاجه40089

3525.516.529.517.51812468ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمود محمود الدسوقى ابراهيم40090

يارى40091 32.53018291918.5128.558.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد الرحمن محمود محمود عبد الفتاح االب

31241427.51817114.568ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد هللا ابراهيم محمد احمد ابراهيم40092

3127.516.52715.519117.56.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد هللا المتولى الشربينى المتولى40093

2422.515.526.51418102.548ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد هللا محمد عبد الرحمن ابوزيد ابو زيد40094

30261729.517.51812057.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد هللا مصطفى مصطفى متولى عبد الحق40095

322819.52918.51812768.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد هللا نشات محمود هندى هيكل40096

32301728.518.51812668ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عبد المنعم السيد عبد المنعم ابراهيم حبيب40097

3530172818.518128.568ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عدنان هشام على الجيوشى على سالم40098

26.528172916.51511769ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عالء عماد حمدى محمود عبد السالم40099

22248.525.58148848ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عالء عمرو السيد المندوة40100

23281728.51816.5114.57.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عالء محمد محمود محمد ابراهيم امين40101

272815.5281718115.568.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269على ايهاب محمد صابر عبد المنعم40102

26.524142816.513.510987ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمار احمد على كامل السيد40103

32271830201912778ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمار خالد رمضان محمد احمد الغازى40104

272715.529.517.518.5116.579ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر احمد عبد التواب نور40105

342817.5291619.5124.589ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر ايمن محمد على محمد حطب40106

72582713178075.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر حسن ربيع حسن السيوبى40107

3225152916.517.5117.587.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر شريف ربيع محمد محمد عوض40108

34.52517291618.5121.57.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر متولى محمد رفعت حسن الصعيدى40109

333016301919.512888ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر محمد عبد القادر السيد عوض40110

27.528.51629.518.5191207.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر محمد محمد عبدا للطيف عبد العال40111

28.52513.52819.515.5114.57.56ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر محمود محمود الدسوقى ابراهيم40112

33.527152917.51912285ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر نبيل محمد البدوى بدر40113

30.525162815.517.511588ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر هانى جاد جمعه الشامى40114

3229.515.528.51917.5124.586ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمر وليد عبد الغنى حافظ القاضى40115

332816.529.52019.512788.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمرو طاهر السيد محمد البنا40116

31.52515.529.51817119.588.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمرو عاطف محمد العويلى منصور40117

31271629181912188ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269عمرو عالء لطفى عبد العزيز فرج40118

32.52917.529161912488.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269فارس محمد على صبرى محمد40119

30.52816.5291919.512388.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269كريم السيد محمد فؤاد على السيد40120

332816301919.512689ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269مؤمن ابراهيم عبده المتولى الصعب40121

3427.5163018.519.512689ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269مؤمن ايمن صبرى احمد فؤاد عيسى40122

25.51415.52916.516.5100.57.55ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269ماهر محمد المتولى السيد الدمناوى40123

23.52215.528.517.51910787ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد ابراهيم احمد عبد الرحيم البسيونى40124

322615.52919.51712288ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد احمد احمد عبد الحميد حايس40125

32.522.51529.51918118.587ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد احمد محمد الغريب محمد شحم40126

ام الشافعى40127 21251730171811088.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد اسالم محمد محمد االم

3229163017.519124.588.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد اشرف محمود صبرى عمر عبيه40128

292516291719.511687.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد السيد احمد السيد نصار40129

19.52512.527.514.518.5997.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد السيد احمد هالل40130

3225153018.519120.587.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد السيد السيد متولى محمد كله40131

27.55.514.521.51110.58066ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد السيد سيف النصر زكى خالد40132

23.52214.528.514.51410367ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد السيد عبد السالم يوسف عبد العال40133

30.5251529.518.519.5118.588ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد ايمن محمد منير حايس40134

26.5251528.5171911288ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد توفيق محمود مصظفى بركات40135
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262315.529.517.518111.568ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد حسام محمد عوض حماد40136

22.52615291619.5108.55.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد حسن رمضان رمضان حايس40137

181514.527.51618.59188.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد ربيع رضا عبد المنعم البهلول40138

21.52915.5281416.510866.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد سامح عبد الرحيم قاسم عبد الرحيم40139

2017.56.516.5814.568.587ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد شريف فاروق محمد سراج40140

29301628.51516.5118.57.56.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد شريف نبيل محمد عطوه ابراهيم40141

32.52915.530152012289ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد صبرى الشحات عوض عوض40142

32.52515.529161911887.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد عادل فوزى عبد الرحمن فرج40143

38.52917.5292019.513489ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد عبد الحميد محمد الحسينى عبد الحميد عبيه40144

36.53015.528.51820128.588.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد عبد القادر محمد فريد عبدا لقادر عبد الرازق40145

212313.5301319.5100.57.56.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد عبد القادر محمد محمد عبد العزيز النجار40146

30.52816.53017.520122.588ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد عبد هللا حامد الدسوقي عبيه40147

3029.51628.51717.51215.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد عالء احمد محمود شميس40148

3629173017.519.5129.558ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد على حمدى على شلبى40149

34.5291729.515.519125.578.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد مجدى عبد القادر الشربينى صقر40150

3430183018191305.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد مجدى على ابراهيم النورج40151

33.525203018.519.512768.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد محمد ابراهيم حسن احمد40152

322516.528.51818.51205.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد محمد عبد الجليل عويضه40153

35.529.5203019.514.5134.55.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمد يسرى ابراهيم االمام حسن40154

37.529.5203016.519.5133.568.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود ابراهيم جابر احمد البربرى40155

33.52317301715.5120.578ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود احمد عبد الجليل عبد المنعم عويضه40156

30.52717301719.5121.587ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود احمد محمد منير محمد فؤاد حايس40157

35.528172919.518.512988.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود السيد محمد عبد العزيز القصبى40158

33.525.5173017.519.5123.57.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود باسم محمود صالح عطيه40159

312917.529.519.518.5126.558.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود حسين محمود النجار40160

33.52917.529.517.519.512758.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود صالح السيد عبد الغني االلفطي40161

342917.5291919.5128.55.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود عادل ابراهيم ابراهيم الشافعي40162

31.5261929.51916.512568ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود مجدي محمود عبد الفتاح غيث40163

32.52516.528.517.5171206.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269محمود ممدوح فؤاد عبد الحكيم حسين40164

292717.53018.51712278ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269مدحت امجد مدحت يكن متولى حايس40165

35.53019.52918191326.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269مصطفى حسن عبد الرازق محمداحمدعبد العاطى40166

32.53016.528.51715.5124.579ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269مصطفى شريف لبيب القصبى السعيد40167

33.529.517.5291919.5128.56.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269مصطفى على محمد عطيه جالله40168

30.52617291819.5120.577.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269معاذ محمد مصطفي احمد العشماوي40169

27.53017.53016.517.5121.558ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269ممدوح السعيد عبد الحميد رمضان الغوري40170

26191628.51410.5103.55.58ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269منير محسن منير محمد المالح40171

31.52517.528.51616118.568.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269هادى مصطفى محمد احمد العشماوى40172

28.52616.5301819.51196.57.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269هشام خالد عبد الرحمن ابو الفتوح محسن40173

21.52716.529.51217.5106.557ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269هشام فتحي محمد حسب النبي بدير عبد الفتاح غنيم40174

27.52617.53017.518.5118.568ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269وليد حسن ابراهيم الدسوقى ابراهيم مكيه40175

29.52716.5291919.512169ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف احمد فاروق فتحى حايس40176

3427173018.519.5126.58.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف احمد محمد بهجت احمد عزت40177

292416.52917.5161166.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف احمد محمد صبرى عبد الحميد النشاشقى40178

28.52215261815109.568ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف اسامه عبد العزيز الزنبوخ40179

32.52917301819126.598ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف السيد حمزه السيد فرج غيث40180

27.52816.528.51718117.558.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف السيد محمد الغندور مجاهد العراقى40181

29281729.51918122.55.58.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف حسن ابراهيم الدسوقى السيد العراقى40182

25.5251625.51615.510857.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف سعد عبد العزيز حامد السيد شريده40183
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28291629171711957.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف صالح السيد علي عبد الخالق40184

2224.515.529.512.5161045.56.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف عابر محمد حسين محمد بدر40185

3229.517.53017.519.5126.598.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف عادل محمد يوسف المتولى العزب40186

192111.523.59.514.584.54.56ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف عبد العظيم ابراهيم عبد العظيم صابر40187

222515.5281214.5102.567.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف عمرو محمد الغندور مجاهد العراقى40188

342916.52919.51912897.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف محمد زكريا الشربينى عبيه40189

292816.529.518.517.5121.598ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف محمد محمود مصطفى جودة40190

5.5168.521.512.516467.5ادارة شربين  007شربين ع بنين  0269يوسف محمود على محمد القصبى عياد40191

28.5271723.517.519.5113.596.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270ابراهيم عمرو محمد مصطفى السيد العدوى40192

21.52315.529.517.515.510759ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270ابراهيم مسعد ابراهيم شعبان ابراهيم40193

2627173017.517117.558ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270احمد عبد الخالق محمد عادل عبد الخالق40194

25.5301627.517.517.5116.547.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270احمد مجدى رمضان السيد ابراهيم40195

32.52919.52920201307.57.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270احمد نشات مصباح الحطيبى رجب40196

31.52816.53018.519.5124.58.58.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270اسامه هانى سامى عبد الموجود40197

28.527.51929.515.5201206.57.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270انس وليد مجاهد محمد مجاهد40198

2223162316.513100.54.57ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270حازم عبد العزيز عبد الغنى عبد العزيز راس40199

3126.519301917.5125.53.57ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270خالد صالح يحيى على محمد خفاجه40200

34.53019.530182013248.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270صبرى هانى صبرى فرح سليمان عبد هللا40201

3027.517.5291919.51236.58.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270فارس هانى محمد فهمى الكرداوى40202

292719.5291819.5122.548ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270محمد احمد محمد احمد نصر40203

20.52514.528.51714105.538ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270محمد مجدى رمضان السيد ابراهيم40204

33271629.51919.5124.56.58ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270االء محمد محمد صالح محمد40205

322616.529.518.519.5122.569ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270بسمله ابراهيم رمضان جاد على قمبر40206

32271829.51919.5125.588.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270عهد حسن صالح السيد جعفر40207

3128162918.520122.569ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270غيداء مسعد ابراهيم شعبان ابراهيم40208

322817.527.518.519.5123.55.58ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270هدى حمزه السيد حمزه المالح40209

34.5291929.52019.513268.5ادارة شربين  007شحاتة الخاصة بشربين  0270ياسمين محمود عبد العاطى عبد المؤمن على40210

3429193018.519130.54.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ابرار اشرف محمد على الليثى40211

372819.53018.519.51334.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ابرار عبد الرحمن السعيد عبد الرحمن محمود40212

342919.53018.519.51317.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اروى هشام عبد العزيز عبد ربه40213

ام جمعه محمد زكى عبد الهادى40214 37.530202919.520136810ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اري

34.52918292020130.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسراء السيد حسن بركات عبد هللا40215

35.5302029.5192013468.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسراء سامى السيد عبد الرازق صالح عميره40216

35.52919302020133.549ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء السيد احمد السيد السيد يوسف40217

262917.5302020122.55.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء ايمن بدير عبد هللا عز العرب40218

393019.529.52019.5138610ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء حسام فتحى الدسوقى عبد الخالق عبد هللا40219

383019.529.52019.51378.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء عطيه عبد العزيز احمد مشالى40220

36.52918302018.5133.558.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء على محمود يوسف سيد احمد40221

34231927.518.519.51225.55ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء محمد السيد عوض الشافعى40222

342919.5301919131.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء محمد ذكريا محمد الرفاعى البلشه40223

362918.5291718.5129.559ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء محمد عبد الحميد على غنيم40224

36.53019302019.5135.589ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسماء محمد فوزى ابراهيم عبد العزيز النمس40225

3630183019.520133.57.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اسيل صالح ابراهيم عبد العزيز المرسى40226

38.53019.53019.519.5137.568.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اشرقت محمد بدير عبد هللا عز العرب40227

2226.517.520.51517101.54.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271افنان عمرو احمد المرسى متولى40228

27.52917.5301918.51234.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271افنان ماجد حجازى ابو عيش40229

30.525.517.521.51919.511448ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271االء صالح عبد الغفار مجد حماد40230

3429183019.520130.56.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امال وهبه محمد وهبه حايس40231
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373017.529.519.520133.53.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل اشرف محمود محمد خليل40232

3930203020201395.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل رائد عبد الفتاح السمنودى40233

3529.516.53018.520129.54.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل عبد الخالق محمد محمد الكومي40234

3830193019201364.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل محروس ابو النجا المرسى حريره40235

33.52516.530181812348.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل محمد المتولى السيد الدمناوى40236

34.52717.52817.517.5124.548.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل محمد عباس عدلى حفنى40237

33.52516.52916.518120.55.56.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل محمد عبد الحميد عبد السالم السروى40238

3626.517.529.517.51612748ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل محمد عبد العزيز احمد الزنبوخ40239

35301929.52018133.54.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امل محمد محرم شعبان ابراهيم40240

35.52916.530182012969ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنه محمد عبد الفتاح عبد الفتاح الغازى40241

3930193019.518.5137.54.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه احمد عبد العزيزاحمد الشويخ40242

37.527.515301719.512759.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه السعيد احمد السعيد احمد خليل40243

342718.5301718126.54.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه خالد الشربينى الشربينى زنو40244

37.52919291820132.55.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه طارق عبد المنعم البدوى عياد40245

37.52919.528.517.5201325.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه عالء ابو الخير محمد صالح40246

38.52818.53018.519.5133.55.57ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه محمد احمد فؤاد عبد العزيز فرج40247

37.526.518301817.51305.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه محمد المتولى عبد العاطى عبد هللا40248

3530183018181313.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه نبيل سالم حمزه فرج40249

22.523.51729.516.519.510948.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271امنيه نشات سمير حسين الشرنوبى40250

343017.5301816129.558.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اميره حشمت صالح السيد البطل40251

23.5221826189107.547ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271اميره شاكر حمزه السيد صقر40252

333019.529.5201913259ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271انجى محمد ابراهيم عبد الحميد دهينه40253

37301929.52017135.558.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271انجى هانى محمود عبد الرازق الهيشى40254

3829.518.529.519.518.513558.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايمان اسامه حامد عبد الرحيم40255

363019.529.519.519134.559ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايمان السيد فرج الحسانين غنيم40256

33261929.51818125.558.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايمان السيد محمد صالح محمد الرشيدى40257

37.529.5193017171337.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايمان عبد الناصر محمد احمد فرج40258

3228.519301815.5127.558ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايمان محمود ابراهيم احمد سليمان40259

31.526.518.529.51912.512565.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايه ابراهيم السيد المندوه محمد غنيم40260

29.524.515.529.517.514116.556ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايه السيد محمد عبد الوهاب عبد الغفار40261

35.52917.528191812959.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايه المتولى محمد مختار المتولى سمك40262

33.5251729.5161812165.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايه عمر حسين السيد عوف عبد الرحمن40263

3625.51829.51718.51268.57ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايه عمرو محمد فهمى محمد جلهوم40264

28.525.518.53018.518.512158.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ايه وافى متولى محمد البياع40265

353019.5302018.5134.559.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله ابراهيم محمود ابراهيم عويس40266

363019302019.513559.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله حسن النبوى محمود الشربينى40267

332616.528.5171712167.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله محمد احمد محمد عوينه40268

362918302019.513389ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله محمد عبد اللطيف ابو العال محمد40269

37.53018302019135.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله محمود على محمد ابو الحسن40270

36.5281829.519.519.5131.579ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله نادر محمد محمد الشربينى40271

36.529.517.5301919.5132.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله وجدى محمد عنتر محمد40272

3728.51729.51919.513179.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمله وفيق عيد ابراهيم عابدين40273

383018.529.518.519134.597.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمه حامد عاطف محمد عبد اللطيف وطفه40274

2827172916.517.5117.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسمه سعيد مازن محمد محمود40275

3022182917.516.5116.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسنت السيد محمد ربيع يونس الغورى40276

26.52817.5291818.511977ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسنت محمد عبد هللا عبد السالم احمد البقلى40277

26.52516.5301618.511468ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بسنت ياسر رزق السيد40278

3429.517.528.517.51812779.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271بشرى حمدى معوض الشافعى40279
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35.529.518.529.5201913389.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271تسنيم زايد مصطفى عبد العزيز على البلشه40280

34.529183017.51812989.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271تسنيم عبد الحميد حلمى محمد على40281

33.52717.530181912696.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ثناء عبد الوهاب السيد عبد الوهاب الموجى40282

363018.529.5191913369.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جنا حلمى محمد ربيع عيد عالم40283

3629.518.529.52019.5133.559.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جنه ابراهيم عبد القادر السيد السواح40284

35.53018.5302019.513489ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جنه طارق طاهر محمد زيد40285

363017.529.51918.513289.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جنى وائل حلمى محمود ابراهيم محسن40286

35.53018.529.519.519.513378.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جودى السيد محمد فوزى السيد  الشربينى المحروقى40287

31251829.517.514.512158ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جودى شكرى محمد مسلم عبد العزيز محمد احمد40288

37.53020302020137.5910ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جينا فريد كمال فريد ميخائيل40289

343018.5302018.5132.589.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271جيهان شريف مصطفى عباس مرسى40290

35.52917.529.519.51913179.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين ايمن محمود الشربينى احمد عزت40291

33.52918.528.518.518.512878.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين جالل شاكر محمد البسوسى40292

33.528173018.51912788ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين حاتم عرابى جبر40293

32.52917.529181912688ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين حسن محمد فرج المتولى40294

28.52917.52715.516.5117.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين رضا السيد عبد العزيز السيد شرف40295

36.53018.5291819.513289ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين عادل مصطفى عبد الرحيم محمد40296

343018.5301719.5129.557ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين عبد الهادى السيد على المهدى40297

3529.5183016.519.512977.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين عماد عبد الغنى محمد السيد سالم40298

3019.516.530171811356.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين كامل حمزه السيد فرج40299

22.5181728.517.516.5103.558.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين محمد عبد المنعم نصر سليمان40300

37.53020302020137.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين محمد محمد بشير عبد المقصود الدمناوى40301

3629.520302020135.568.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين هشام ابو العنين ابراهيم الخولى40302

27.5241929.518.520118.54.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271حنين هشام حسن ابراهيم بدر40303

35.5302028.519.520133.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271خلود ماجد مسعد السيد حجازى40304

يا احمد مصطفى محمود البدوى40305 35.530202916.517.51316.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دال

30.5282029.51716.51254.57ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دعاء شريف سمير عبد العزيز فرج40306

34282030171612978ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دعاء محمد عبد اللطيف البلقاسى مصطفى40307

36.530203018.519.513578.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دنا محمد سيف االسالم عبد الكريم عبد الكريم40308

36302029.519.5181357.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دنيا حسن السيد السيد على40309

36302029.51820133.579.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دنيا حسن كامل متولى40310

271515.522.515.51395.54.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دنيا محمد حسين محمد رزق عثمان40311

353019.52818.51713178.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دنيا محمد على الشحات بدير الشحات40312

242719.5291612115.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دنيا هشام عطيه السعيد رفاعى40313

31.523.519.529.518161224.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271دينا عبد الفتاح المتولي عبد الفتاح عوينه40314

دا السيد حسن حامد احمد سعده40315 28.52319.5291812.511878.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ران

32.52819.528171912577.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رباب هشام رمضان محمد سالم40316

3330202914.519126.56.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رحمه اسالم لطفي عزت يوسف شرابى40317

37.530203018.52013658.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رحمه السيد السيد حسن الجعبيرى40318

36.5291929.517201315.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رحمه شاكر عطيه شعبان40319

000000000ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رحمه محمد ابو اليسر عبد الهادى سليمان40320

نا احمد محمد يوسف سيد احمد طبل40321 36.5301929.5182013358ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ردي

2821.515251519104.567.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رضا الجيالنى ابراهيم الدسوقى محمد مشالى40322

312617.529.517201214.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رضوى احمد الرفاعى محفوظ40323

32.530203019.51913258.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رضوى مجدى محمد عبد الحليم حسن النجار40324

34.52518291718.5123.578ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رضوى محمود السيد على سيد احمد40325

3930193019201375.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رفيده ايهاب حمدى محمد غيث40326

3729203018201345.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رفيده عصام عطيه عبد الوهاب الجندى40327
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36.53020291820133.578.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رقيه احمد محمود صدقى محمود عبيه40328

38302030192013778.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رنا ابو فراج ابراهيم الدسوقى السيد  سالم40329

3020.51727.5161811168ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رنا صبرى عبد الحميد نبيه العشماوى40330

34281829.518.52012858.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رنا عادل عبد العزيز محمد النجار40331

36.529193018.5201333.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان ابو المعاطى ابو المعاطى الشربينى حسن40332

37.529.52029.51720133.57.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان الشربينى ذكى يوسف طبل40333

34.528192917.52012878.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان الشربينى محمود احمد كرتوم40334

27.52519.528.516.51911768.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان ايهاب السيد عوض على صابر40335

36.528.52030182013368.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان رأفت محمد محمد الحنفى40336

35.53020301919134.55.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان شريف محمود فتحى البراشى40337

35302030192013468ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان عادل مصطفى عبد الوهاب احمد40338

32.52919.5281819.512756.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان عزت عبد الحميد احمد عليوه40339

37.53020301920136.558ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان محمد ابراهيم عبد الحق محمد40340

353020291919.513368ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان محمد احمد البدرى العراقى40341

35.5291929.51819.513157ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان محمد ربيع عيد بردش40342

3527.519.530191913157.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان محمد متولى متولى المكاوى40343

362919.528.5191913257.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان محمود عبد الوهاب محمد على40344

372918.53018.5191335.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان مراد محمد عبد العزيز السيد40345

3428.518.530181912978.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان مصطفى محمد احمد حموده40346

32241829181912179ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان هانى عمر عبد المجيد يونس40347

37302029.52020136.57.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان هشام محمد الشربينى حسين40348

3630202918.520133.579ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روان هشام محمد مختارمحمد طرابيه40349

نا محمد تحسين على غنيم40350 36.529182918.5191315.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رودي

نا محمد عطيه عبد الحميد40351 352919.5302018133.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رودي

3128173017.518123.559ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روضه اسامه ميسره المليجى الجبالى40352

27.524153017.51811468.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روضه ياسر محمد بدر عمار40353

36291730191913169ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271روميساء محمد عطيه عبد الرازق ابراهيم40354

352918.529.519.518131.55.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ريم احمد محمد احمد حيزه40355

35.5291829.519171315.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ريم صالح مجاهد حامد مجاهد ريحان40356

30.5291829.51917.512689ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ريم وليد الدكرورى السيد ابراهيم40357

35.52917.53018.516130.55.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ريم وليد مسعد الزميتى40358

343018.5301819.5130.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ريموندا تونى سند فرج اسعد40359

35.52917301717128.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271رينات فارس محمود ابراهيم الشربينى40360

37.529203019.5201368.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271زهور شريف عبد النبى السيد الشربينى40361

36.52918.530201913468.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271زينب احمد محمد قاسم محمد40362

23.5231829.518.519112.579ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271زينب حماده السيد محمد المتولى بدر40363

24.52215.529.516.511.510869ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271زينب طه طه عبد العزيز حسان40364

17161729.5121491.568ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271زينب على سيد محمد عبد الواحد40365

35.530193018.52013389.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271زينب وليد رشدى زكى قاسم40366

373019.5302017136.587ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساجده حسن السيد حسن الدنف40367

373019.5302019136.58.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره احمد رمضان محمد المتولى عويضه40368

35301829.519.5201328.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره داود محمد محمد بدوى40369

3527.518301915129.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره رضا حسنين ابراهيم نصار40370

3211.517.53018171095.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره عبد المعطى على ابراهيم محمد الطويلى40371

36.5301729.519.520132.55.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره عبد الوهاب محمد عبد الوهاب البديوى40372

3529203019.520133.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره محمد حافظ عطيه ابراهيم مصطفى40373

3830203019.520137.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره محمد محمود السيد النجدى40374

352818.53018.5201306.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساره وليد السيد مسعد مجاهد40375
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34.5251827.519.520124.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساندى اشرف محمد حسين االنصارى40376

3428.51828.519161285.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ساندى سمير السيد احمد عبد النبى40377

33.527.517.5291920126.58.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سحر جالل محمد محمد ابو سمك40378

202214.527131696.538ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سحر محمد عبد العزيز عبد الوهاب شريده40379

363018.5301920133.56.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سلسبيل صالح زكى العدوى محمود البراشى40380

33.5291728.5181912659.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سلمى احمد وفيق توفيق سليمان40381

35.528183017.5191295.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سلمى رزق محمد السيد عبد البارى شريف40382

382818.5302019134.55.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سلمى شريف نبيل الغريب40383

35.53018.529.518.5191325.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سما محمد اسماعيل عبد الخالق40384

3630183018181325.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سما محمد حسن حلمى محمد البسيونى40385

352817.5301813128.55.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سما وجدى ابو النور احمد ابو النور40386

33.52717291819.5124.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سمر ايمن على محمد سويلم40387

36.528173019.51913189.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سميه هانى احمد القصبى احمد شميس40388

3025.5183017.5191215.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سهر حمام محمد احمد ابراهيم40389

3429163019181285.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سهير العربى الشربينى  البدوى المدهون40390

36.52919.528.519.52013369ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271سومه طاهر عبد الهادى الموافى عبد الهادى40391

292517.528.517.517.5117.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شاهنده السيد احمد عبده ابو العينين40392

3125.517.53018191225.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شاهنده شاكر السيد احمد بدوى40393

29.525.51727.517.5171175.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شاهيناز السيد احمد عبده ابو العنين40394

33.52917.52920191295.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شدو حامد المكاوى احمد محمد40395

32.53017.52919.518128.55.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شذا حامد المكاوى احمد محمد40396

302917.53019.5181265.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شذى عقيل مصطفى عبد الحى غيث40397

32.528.517.529.5181812668.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شروق احمد ابراهيم عبد الرحمن رمضان40398

3127.51729.517.518122.55.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شروق اشرف فتحى عبد الوكيل محمد40399

37.52919.53020201365.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شروق رضا محمود حامد العدل40400

37.53019.529.51919.5135.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شروق كامل محمد محمود سيد احمد40401

38.53018.53019.520136.589.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شروق محمد محمود محمد عزالدين40402

22171926.511.57.59637.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شروق مسعد عبد الحافظ محمد المصرى40403

35271929.518.519.51295.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد احمد محمد متولى40404

353019301718.513159ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد احمد محمد نبيل هالل40405

3529193015.519128.54.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد السعيد انيس المتولى المتولى40406

35.529.519.5301915.5133.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد السيد جمال السيد البيطار40407

312417.529.515.515117.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد السيد محمد على السيد الصعيدى40408

24201825.51311.5100.53.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد الشربينى حمدى البدوى المدهون40409

38.52920302019137.55.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد ايمن عبد الرحيم البسطامى40410

35.5301829.517.519.5130.54.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد ايهاب ابراهيم الدسوقى عبد الحميد احمد كبشه40411

3629.520301718.5132.579ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد حسن محمد احمد المصلى40412

3928.520301819.5135.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد حسنى عطيه محمد المرسى خليفه40413

3929.5203018.519.51375.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد حسين محمد سيد احمد طبل40414

2718.5192815.511.510888.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد رضا على على محمد كبشه40415

3527.518301617126.54.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد زكريا محمد ربيع الدسوقى عبد القادر40416

38.529.5183018.519134.549ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد طاهر محمد فوزى محمد حسن40417

34.529.51929.517.5191304.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد عبد العاطى احمد عبد العاطى40418

34.529.519.5291817.5130.549.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد عصام المتولى رمضان الغورى40419

34.529.518.52916.519.51285.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد مجدى محمود عبد الفتاح العراقى40420

29.526.5192716161186.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمد ابراهيم عبد الواحد على البربرى40421

352919.53019.5161335.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمد احمد فوزى احمد داود40422

3630192919.519.5133.58.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمد عبد الرحيم رجب سالم40423
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34.528.518.53018.518.51309.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمد عبده المتولى ابراهيم الصعب40424

3628.52029.519.520133.57.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمد فؤاد عبد المنعم الليثى40425

35.529.519.529.51819132910ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمد محمد يحيى ابو الغيط40426

2928.519.52712.518116.567.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمود احمد محمود غيث40427

38.530202919.519.51376.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمود السيد الشربينى الفرحاتى40428

372919.528.51819.513269ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد محمود جمال سليمان غيث40429

322719.529.517.519125.589ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد نصر محمد محمود محمد  صقر40430

3228.519.529.517.51912788.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد وليد عبد الحميد عبد الحميد مسعد40431

27.52519.528.51718117.568ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد وليد محمد ابراهيم الخطابى40432

342619.529.51718.512699ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شهد ياسر الشربينى الشربينى السيد زنو40433

33.52920301718129.58.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شوهنده عبد الحميد السيد لطفى السعيد محمد40434

29.52519.528171611958ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شيماء شاكر السيد احمد بدوى40435

3529.519.529.517.5171318.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271شيماء مصطفى عبد الباقى احمد عبد الباقى40436

32.523.519.53016.5171228.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271صابرين فتوح عبد الحميد المرسى محمد40437

33.52819.53017.511.5128.558ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271صبا طاهر البدوى البدوى العراقى40438

33.53016.5301618.51265.57ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271صبا هانى رمضان مصطفى غيث40439

32.52820301820128.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271صفا محمد صالح توفيق حسب هللا40440

28.5271829.517.518.5120.559ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ضحى احمد عبد الحميد محمود40441

3127.51829.517.518.5123.567.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ضحى ايهاب طاهر محمد البيلى40442

36.53019.528.52018.5134.57.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ضحى منير عبد العزيز الدرينى عبد النبى40443

35.530192916.5161305.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271عبير وائل ابراهيم صادق عبد الرحمن40444

2720.516.52816.510.5108.56.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271عزه محمد عبده السيدعوينه40445

32.5281929.517.515.5126.558.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271عفاف المحمدى الشافعى صالح الشافعى40446

37302029.52018136.577.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271عال محمد حامد يوسف النورج40447

362919.528.516.515.5129.55.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271عهد ماجد محمد مسعد عبد الفتاح40448

2825202916.513.5118.55.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271غاده السيد محمد محمد المصلى40449

37.53019302018.5136.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه احمد عبد الفتاح احمد غزى40450

34.5251729.5171512378ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه احمد محمد عبد السالم العراقى40451

35.52818.52719161285.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه اسالم صالح رمضان على ديب40452

372718.528.518.516129.556.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه الدسوقى محمد بشير الدسوقى ابراهيم40453

3728192919171325.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه امير ابراهيم عبد الغنى بدر40454

36301828.51919.5131.567.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه عبد الحميد الشحات محمد ابراهيم40455

38301828.51919133.566.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه فادى محمد فريد العنانى40456

25.520.513.52215.515.59777.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه محمد حلمى محمد احمد عوض40457

333018.527.518.516.5127.567ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه محمد رفعت مسلم العزب40458

15.517.51624.514.5118865.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فاطمه محمد عبد العظيم محمد ابراهيم طرابيه40459

352918301716.512957.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فرح ابراهيم عبد هللا محمد ابراهيم40460

3630173018.519131.5510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فرح اسامة عنتر على اسماعيل40461

36301829.52019.5133.5610ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فرح امجد مصطفى محمد غنيم40462

373019302019.513669.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فرح عصام عبد النبى السيد الشربينى40463

37.53019302019.5136.55.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فرح وليد مسعد عبد الواحد40464

32.52815.53019.519.5125.57.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فريده عزت رمضان رمضان الخيارى40465

35.53017.529.517.51913089ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271فيروز طارق احمد محمد عبد الكافى رمضان40466

363017.53017.519.513158.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271كنزى محمد رفعت شوقى السيد محمد40467

34301927.519.518.51308.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271لؤلؤه اشرف عبد الغنى محمود حسانين40468

363019.5302019.5135.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271لينا خالد عبد العزيز منصور40469

3129.516.5302015.51275.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271لينا محمد حامد الدنف40470

3730193019.519.5135.568ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ماهى ياسر رجب عبد السالم العجمى40471
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36.53018.529.519.519.51344.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مايا عبده المندوه النجار40472

35.5281829.516.519.5127.56.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مايا محمود حمدى عبد الفتاح محمد40473

36.53019292018134.58.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مروه اشرف ابراهيم عبد الهادى ركب40474

29.523.51228.517.516.511197.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مروه حسام عبد هللا عبد العزيز السيد الدركاس40475

34.53018.53018.519131.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مروه رمضان كمال رمضان محمد الباز سمك40476

26.526.517301616.511658.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مروه عبد الغنى محمد محمد العزب40477

36.53019.5302020136610ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مروه عبد المطلب حجازى ابو الفتوح طرابيه40478

362617.53017.517.51276.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مروه مصطفى محمد رشدى مصطفى ابو الخير40479

32.52816.530202012789ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم احمد ذكريا ابراهيم فرج40480

383019.5302019.5137.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم احمد عبد الرحمن راجح40481

3529.518.53018191315.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم احمد عبد الكريم احمد عبد الكريم40482

34.52918.53019.520131.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم احمد محمد حسن السيد شامه40483

3026.51729.517201205.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم احمد محمد عبد الغفار عبد الفتاح40484

343018.5301818.5130.559ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم السعيد محمد وحيد السعيد السيد خلف40485

34301830181913079ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم ايمن محمد شفيق السعيد الشيخ40486

363018.5302020134.588ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم ايهاب ابراهيم السعيد ابو زيد40487

36.53018.53017.518.5132.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم ايهاب فنارى ذكى ميخائيل40488

36.530163018.52013189ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم شريف ابراهيم السيد على40489

35.529183019.519.51328.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم صبرى محمود محمود محمود جبر40490

10.511.58.516214.548.568ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم عبد الحميد السيد عبد الخالق40491

35.52717.529.51719.5126.578ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم عبد الحميد عبد الجبار محمود طه غيث40492

34.52617301719.5124.55.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم عبد الخالق السيد محمد سعد40493

372818.53018.519.513269ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم عبد المنعم عبد المنعم عبد الوهاب محمد40494

363018.5301919.5133.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم عطيه عبد العزيز موسى حايس40495

29.5301729.51719.51236.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم عطيه محمد حسن نجم40496

35.5301829.51919.51328.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم عالء السيد عبد الغنى شريفه40497

323019301919.51308.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم على على على قلبه40498

35.52918.5281919.513099.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم فهمى حامد الجوهرى محمد40499

3530183018.519.5131.598.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم لطفى الشربينى احمد نصر40500

37302030192013688.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمد السيد عبيه40501

3330183019.519130.58.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمد السيد محمد عبده جمعه40502

36281929.519.5191326.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمد حمزه محمود صبح40503

33.530203019.51913369.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمود السيد احمد النشاوى40504

3629203020191358.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمود عبد الحميد اسماعيل ركه40505

342717.53018.517.51275.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمود عزمى محمود حسن40506

3129183019.519127.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمود محمد شعبان عبد الهادى40507

29271728.51819119.55.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم محمود محمد عبد العزيز السيد40508

23.52819.5281719.511688ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم هيثم محمد ابراهيم يسن40509

34.5282027.520201307.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مريم ياسر بكر السيد خلف40510

3327.518.529.517.5191268.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ملك محمد مصطفى متولى عبد الحق40511

3229.518.53019.517129.55.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ملك محمد يسرى محمد فؤاد حايس40512

36.52920301919134.589ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ملك محمود احمد محمد الشرباصى40513

38291930191913568.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ملك محمود صالح محمود موسى40514

30.52419.5301916.51236.57ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منار العربى سمير الشربينى زنو40515

282019.5281819113.57.57ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منار محمد محمود عبد الغنى غيث40516

342819.527.518.518127.56.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منار ممدوح محمد محمد الشويخ40517

32.525.519.52917.5181245.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منال سمير عبد الهادى عبد الغفار رزق40518

3427.519.53019181308.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه احمد المتولى السيد عوينه40519
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28.525.519.528.517.518119.56.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه احمد متولى محمد يوسف الصعيدى40520

34.527183018.516.51286.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا ابراهيم الحسن ابراهيم العزب40521

362819.529.5191913268ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا ابراهيم متولى عبد السالم40522

35.5291829.51818.513068.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا احمد عبد الهادى احمد فوده40523

35.52818.528191712968ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا احمد مجدى احمد بدر40524

3729192919.516133.58.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا احمد محمد سعيد عيد40525

36.53020302017136.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا الشحات رمضان كامل على40526

3526.5203019.517131610ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا حماده محمد الدسوقى محمد سالم40527

342919.5301918131.55.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا رمضان فكرى بدير عبد الفتاح السروى40528

35.527.52030191813289.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا سمير سمير كبشه40529

3330193019181315.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا عزت محمد محمد الزنبوخ40530

35.53019.53019.520134.599.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا ماهر على منصور احمد الغازى40531

3028203019191276.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا محمد الدسوقى ابو العنين يوسف40532

31.53019.53019.519130.56.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا محمد الدسوقى حسين يحيى40533

32.528203019.51813069ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا محمد ربيع عبد الوهاب الجندى40534

332819.529.519181296.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا محمود توفيق الشربينى كرتوم40535

37.53019.53019.520136.579.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا مديح على احمد على40536

3329203020201326.510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هللا وجدى كامل محمد ابراهيم يوسف40537

333019.53019.520132710ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه حاتم ربيع حسن40538

31.53020301920130.599ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه ربيع الغندور توفيق محمد40539

35.530203019.52013599ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه رزق محمود رزق الموافى الخميسى40540

3529203018.520132.588.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه سامح محمد شعبان الضبع40541

35.529203018.52013388ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه عصام جحا محمد محمد خطاب40542

2929203018.519126.599.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه محمد السيد محمد محمد حماد40543

27.52919301918124.58.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه هانى يوسف عبد العزيز عبد المجيد40544

23.5272028.5171711668.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه وليد ابراهيم وجيه البنا40545

33292029.51918.5130.58.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منه يس خضر يس عبد العال40546

35.529203019.51913499ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271منى مجدى كمال وطفه40547

3630203019.520135.57.59.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مى امير ابراهيم رياض العريان40548

32271929.51920126.567ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مى امير محمد فريد الكنانى40549

37.52920302020136.589ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مى محمود محمد الشربينى محمود الصعيدى40550

353018.529.5172013087.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271مياده عبد البارى عبد العزيز عبد البارى العاقور40551

35.530203019.52013588ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ميار طارق محمد لطفى نعمان شاهين40552

37302030202013798.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ميراى عماد عبد المالك ذكى ميخائيل40553

36302030202013688ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ميرنا ماجد مسعد محمود العراقى40554

34.53020302020134.598ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نادين حازم محمد عبد الوهاب غنيم40555

35.53020302020135.59.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نادين مسعد فتوح الصديق على جمعه40556

32.52920301920130.57.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نانسى احمد محمد الشربينى محمد فتوح العراقى40557

37.53020302020137.598ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نانسى ناصر السعيد السعيد علي سبله40558

36302030202013698ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ناهد احمد محمد محمود سيد احمد40559

92217.52915.5149355ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نجالء عبد المنعم حمدى عبد المنعم40560

34.5242029.5181912666.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نجالء وليد رأفت على احمد سالمه40561

29.524202918.5191216.57ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندا الشربينى صبرى ابراهيم سراج40562

35.53020302020135.598ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندا الشربينى عبد العزيز موسى حايس40563

30302028.51719.5125.587.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى ابراهيم ابراهيم الدسوقى على يوسف40564

37.528.52030192013587.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى احمد ابراهيم السيد على خطاب40565

37.530203018.52013688ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى احمد عبد العزيز الكيالنى الجمال40566

3427.51929.5182012888ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى اسامه احمد محمد محمد ابو حمده40567
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3628.519301820131.598.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى اسامه محمد عبد السميع عبد الحى  ريان40568

37.52919.53019.519.5135.598ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى اشرف محمد عارف فرج40569

34302030202013498ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى السيد محمد حسن قاسم40570

2023202918181107.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى الشربينى محمود ابراهيم الشربينى40571

37.53020302020137.56.58.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى امجد محمد شمس الدين على الحلو40572

3730203020201376.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى حاتم الشربينى محمد الشبه40573

36.5282029.518.519132.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى حسن محمد عبد الوهاب الجندى40574

352919.52819.52013168.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى حمدى جمعه عبد الحميد البدوى40575

353019.53018.52013368ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى خالد مصطفى مصطفى غيث40576

343019.529.517.518130.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى عبد اللطيف عبد السالم عبد الرحمن حجازى40577

312819.52818.51812567ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى محمد احمد حامد احمد جمعه40578

36.52919.53018.520133.568ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى محمد محمود حسين التلبانى40579

332719.53018.52012867.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى محمود عبد الرحمن محمد النجار40580

32292028.51920128.558ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ندى هشام عبد الوهاب محمد طبل40581

35.52920302018.5134.567.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نرمين يحيى عدلى رزق السيد ابراهيم40582

3429.519.527.519.517.513048ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نور العربى عبد القادر ابراهيم فرج40583

32.52819.529181812758ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نور جمال الدين محمد الشحات عبد العال40584

362819.529.518.518131.548ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نور سمير حسن محمد الزنبوخ40585

3829.520302020137.568ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نور عبد هللا عبد الغفار عبد الفتاح النبوى40586

35302030182013359.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نور محمد السيد محمد البهلول40587

37.53020302020137.568.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نور محمد محمد يوسف العزب40588

3830203018.520136.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورا ايمن عبد الفتاح بدير عبد الفتاح40589

302619.52916.51912167.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورا مجدى رسلى احمد حسين40590

302519.52919.518.512377.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نوران عاطف عبد اللطيف احمد المصلى40591

39.53020302020139.56.59ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نوران ماجد عبد الفتاح السيد السمنودى40592

302819.53018.512.512668ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نوران محمد صبرى عبد الفتاح عوينه40593

37.53020302020137.578.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نوران ياسر فرج احمد احمد40594

38.53020302019138.56.58ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورسين محمد عبد هللا احمد نصر علم الدين40595

36.528.52030171813277.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورهان الدسوقى الدسوقى الحلو40596

332719.5302019.5129.54.57.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورهان السيد عبد الرحمن السيد الشويمى40597

31.520.52028151711586.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورهان شريف محمد احمد ابراهيم ياسين40598

37.528203018.52013487.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورهان محمد صادق خالد ابو العنين40599

35.525202818.52012787.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورهان هشام ذكى القصبى يوسف40600

35.5301929.519.518133.589.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نورين احمد متولى عبد الوهاب متولى شريده40601

3329193019.518130.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271نيفين حمدى محمد عطوه سراج40602

35291929.518.51713159.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هاجر احمد على محمد الشين40603

2926.5182817.516.511969.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هاجر السيد محمد صالح نور الدين40604

352817.53019.51813069.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هاجر تامر محمد عزت شرابى40605

34.52918.529191713079ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هاجر محمد يسرى يوسف الدمرداش40606

323019.5291917129.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هاجر مراد محمود مجدى محمد خشبه40607

332718.528.5181712559ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هاجر مصطفى عبد الرازق محمد رفاعى40608

34.53019291916131.566ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هاجر هيثم حامد محمد حايس40609

352917.5301917130.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هانيا احمد محمد السيد عبد المحسن40610

302818.528.516.517121.557.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هايدى ابراهيم محمد ابو المعاطى صالح40611

32.527.518.53018.51812758.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هايدى توكل حلمى متولى40612

3327.517.53018.518126.559ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هايدى عبد الحميد محمد صبرى عبد الحميد النشاشقى40613

34291828191512866.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هبة هللا مصطفى محمد عبد المنعم الحلو40614

3427.517301816.5126.569ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هبه اشرف احمد احمد الدسوقى محمد40615
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36.529.51830181613269.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هبه عبده صابر عبده احمد40616

3429183017.518128.558ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هدى احمد محمد ابراهيم ابو الحمايل40617

362918.53019.51613377.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هدى عالء عبد العظيم عبد الفتاح عطيه40618

34.52517.528.51819123.579.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هدى محمد الشرقاوى عبد الحميد راشد40619

36.5301829.52018134510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271همس اسامه السيد حشيش40620

352917.529.5201913179.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هنا ابراهيم الشربينى محمد المصلى40621

353017301818130710ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هنا احمد محمد السيد عبد المحسن40622

3629.518301920132.5810ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هنا حمدى عبد الغفار عبد الفتاح النبوى40623

3530183019.518132.578ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هنا محسن شمس الدين الشربينى اسماعيل40624

33.52818301818127.568ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هنا محمد السيد عماد الدين حايس40625

33.527.517.529.51818126710ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هناء حاتم السيد احمد محسن40626

32.52917.529.519.51912879ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271هناء هانى احمد نبيه على حسن40627

35.52919.5301918133710ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271وداد السيد عبد هللا عوض منصور محار40628

35.53019302017134.5710ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يارا احمد حسن محمد حسين40629

36.53019302018135.589.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يارا اشرف فارس متولى الشافعى40630

35.528.518302018132610ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يارا المرسى المرسى عبد المعطى ركب40631

35281828.518.51812859.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يارا حمدى السعيد على فرج40632

3528.518.529.51918130.569.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يارا عالء طلعت بدير بهيج40633

363018.53018.518133610ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ياسمين احمد المتولى عبده الموافى40634

342518.529.518.518125.5810ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ياسمين السيد عياد عوده40635

33.52917.5301918129510ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ياسمين فاروق فاروق السيد الكرداوى40636

3327.518301820126.5910ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271ياسمين يوسف عطيه يوسف عطيه40637

35.527.5182915.520125.5810ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يمنى عمرو محمد عبد القادر محسن40638

20.526.517.528.5181811179.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يمنى محمد احمد ابراهيم النبوى40639

36301830202013459.5ادارة شربين  007أم المؤمنين ع بنات  0271يمنى محمد سالمه ابراهيم سالمه40640

29.5231429.5171411368ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272اروى عماد محمود الشربينى40641

3126.515.52916.515118.568ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272اسماء احمد البدوى عبد العزيز الدرينى40642

372919302017.513589.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272اسماء تامر سميح عباس محمد40643

342717.52918.52012679ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272اسماء على محمد محمد محمد هالل40644

37.53019.53019.520136.599.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272امل اسامه عبد الحى سمان محمد40645

32.52615271815118.549ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272امنية ممدوح على محمود خطاب40646

27.52614.528.516.511.511348.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272اميره خالد العامرى السيد العامرى40647

32.5271929.518.517.5126.579.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272امينه تامر سميح عباس محمد40648

32.5251529.5171811978ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272امينه عطا على محمد على عطا40649

33.5281826.5191712588.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ايمان اسامه محمد احمد الشرباصى40650

37.53019302020136.59.59ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ايمان محمد ابراهيم الدسوقى محمد شريده40651

33.52218.52815.513.5117.58.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272بسمله سالمه السعيد السيد المرسى العراقى40652

21.52219.5281513.51068.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272بسنت عبد الناصر نجاح محمد جمعه خشبه40653

27.52218.527.516.513.511268ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272حنين ابراهيم عوض صالح عبد العال40654

34.52917.527.51518123.557.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272حنين السيد عبد العزيز على ابو شادى40655

33.52218.5271515.511648ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272دنيا وائل حسن ابراهيم محمد الدكرورى40656

322220271315.51147.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272دينا محمد ربيع محمد محمد الشريفه40657

يا ايمن رمضان محمد حسن شادى40658 2929182917.516122.57.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ران

يا عصام على صالح الجندى40659 34281927.51820126.598ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ران

3830203020201389.59ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272رجاء ابراهيم زكريا التلبانى40660

30.52518.530172012179ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272رحمه االمير موسي موسى حايس40661

362918.53017.519.51316.59.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272رقيه ابراهيم ابراهيم القصبى السيد40662

32.527.5182815.519121.549ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272روان احمد محمد عبد الغفار محمود العبد40663
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362919.529.517191318.59ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272روان السيد محمد سعيد ماهر الصده40664

31.52818.530171912579ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272روان رضا محمد عبد الفتاح محمد40665

24.52817.528.516.517.51155.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272روان محمد عادل محمد عوض40666

1417.517.52815.59.592.555.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ريهام السيد عبد هللا البرعى السيد40667

232417.52816.51310977ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ريهام فيصل محمد محمد البسوسى40668

34.52819301720128.57.57ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272زينب عوض محمد عوض المتولى40669

33302030182013188.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ساره عالء الدين عبد الوهاب الدسوقى عبيه40670

30291929.51819.5125.578.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272سلمي محمد بكر السيد السيد خلف40671

36291929.51819.5131.566.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272سلمى محمد ذكى صالح ابو سعده40672

000000000ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272سماح السيد محمد محمد التلبانى40673

36.5271829.517.519.5128.566.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272سميه محمد ذكى صالح ابو سعده40674

27.52918.53018.514123.578ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شروق جمال الدسوقى ابراهيم سالمه40675

342918.529.517.516128.58.57ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شروق عبد المحسن احمد رمضان البسيونى40676

19181728.51716.599.556.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد ابراهيم حسين حسن محمود40677

362919.5301819.5132.59.57ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد السيد موسى موسى حايس40678

33.52918.529.517.51912867ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد حسام ابراهيم عبد الغنى سالمه40679

33.52519.52714.515119.547.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد طارق احمد الحسانين ابراهيم40680

11.5251927.51514985.57.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد عصام سعيد صالح40681

232919.528.514.514.5114.558.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد على محمد السيد مرسى العراقى40682

1625182714121004.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد محمد احمد محمد غازى الشافعى40683

26.5272025.51516.511457.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد محمد عطيه حسن محروس40684

23.5241923.51516.51055.57.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شهد محمود محمد صبرى السيد محمد السواح40685

35.52818.5231616.512168ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شيماء ربيع السعيد محمود الرفاعى40686

3426.519.528.51717125.578ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شيماء سامى عبد هللا السيد السلمتى40687

33.52619.53017.517126.57.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272شيماء محمد الهنداوى الشربينى كشكه40688

3130202820181299.59.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272فاطمه احمد محمد فكرى محمد على40689

27.52816.52516.518113.58.57ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272فاطمه امير محمد رضا الدرينى البنهاوى40690

2427.51626.516.518110.57.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ماجده محمد عبد الفتاح النورج40691

34.529183017.519.512998ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مروة السيد ربيع محمد عبد العال40692

3228.5183018.52012798.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مريم ابراهيم السيد مصطفى غيث40693

يارى40694 38.528.519.527.519.520133.58.510ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مريم احمد شعبان محمود االب

36.52819.53016.520130.57.58.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مريم محمد احمد عبد الرحمن عيسى40695

20.52819.53014.520112.55.58.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مريم محمد محمد عبد الوهاب البيلى40696

352919.5301717130.57.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مريم هانى محمد الشربينى عبد العزيز على الديب40697

13281627.515.516.510076ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منار على محمود محمد عز الدين40698

3225.515.53016.519.5119.579ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منة هللا البدرى المصلحى احمد المصلحى40699

13.52317241516.592.548.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منة هللا عبد الرحمن عبد البارى حسين عبد البارى40700

362920301819.51338.58.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منه ابراهيم محمد السيد على40701

29.52219281618114.567.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منه هللا السعيد محمد مصطفى جوده40702

352719.52917.5201286.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منه هللا امين فتحى امين بالل40703

2926162515.517.5111.54.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منه هللا يسين ابراهيم عبد هللا40704

32.52216.527.515.5171145.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منه حسن محمد موسى شويقه40705

31.523.516.5271314111.54.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272منه عطيه حمدى احمد كامل40706

352919.528.518.519130.578ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مها ثروت السيد محمد عبد الحميد40707

352918.52817.519.51287.58ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272مهيره رفعت يوسف بدير سمك40708

26.52516251416106.56.57.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272نانسى اسامه عبد السالم ابراهيم سليم40709

3222192816.517.5117.578ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272نداء ابراهيم الحسينى مصطفى المصلى40710

352618.529.51719.512678.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ندى اشرف السيد محمد سليم40711
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29.52518.526.516.518.511678ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272نورهان ابراهيم السيد محمد يوسف فايد40712

31.5271928.517.518.5123.588ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272نورهان عوض عباس السعيد محمد حسن40713

17.51614.525.5913.582.557.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272نيره اسماعيل عبد الرشيد اسماعيل على40714

36.5261928.51819.512878.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272هدى نبيل فؤاد عبد الحكيم حسين40715

362718.528.519.519.5129.588.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272هدير منير جابر عبد العظيم فرج40716

34.52417.52814.519.5118.567.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272هنا محمد السيد السعيد40717

352616.52715.519.512068ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272هنا محمد محمد شمس الدين احمد السيد40718

36.52520292019.5130.58.58.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ياسمين عوض عوض حسن محمد على40719

36.53019.528.52020134.59.58.5ادارة شربين  007شهداء شربين ع بنات  0272ياسمين محمد محمد وجيه مسعود40720

352518301819.512668ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ابراهيم احمد عادل المتولى البيلى40721

31.522.51629.51319.5112.566.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ابراهيم احمد محمد الشحات غازى العزب40722

3527.51729.517.520126.567.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ابراهيم سامى ابراهيم حسن بدوى صقر40723

3123.517.53018.518.5120.558ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ابراهيم عبده ابراهيم رفعت عبده حراز40724

292617301918.51215.57.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ابراهيم عمرو عبد الرحمن ابو الفتوح محسن40725

19.52110.52917.518.597.557.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ابراهيم ممدوح محمد رشاد ابراهيم الديب40726

33.52416.529.518.518.512268.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ابراهيم وحيد ربيع عبد الفتاح محمد العزب40727

201813.523.517.517.592.55.56.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد ابراهيم احمد ضيف هللا حماد40728

3630202919191347.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد اسامه السعيد الدسوقى العراقى40729

2925.516.52918.520118.54.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد اسالم محمد صالح الدين غريب40730

36291929.51918.5132.569ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد اشرف عبد القادر محمد النجار40731

3627.518.52918.519.5129.558ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد بالل السيد محمود الدخميسى40732

3123172917.519.5117.54.57.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد تامر احمد عبد الرحيم ابو االسرار40733

35271829.518.52012877.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد حسن عبد القادر عبد القادر الحسينى40734

36.52319.528.517.516.51256.57.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد خالد محمود محمد العيسوى40735

32.5211725.51716.511368ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد رامى كامل محمد ابراهيم البقرى40736

32271829.518.5181256.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد رمضان عبد هللا ابراهيم الغرقاوى40737

27.521.518.529.51818.511568.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد سعد موسى محمد كشكه40738

3219.517.52815.519.5112.56.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد شريف رزق محمد عثمان40739

332215.52917.518.511777ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد طارق ابراهيم ابراهيم بيومى40740

34.529192918.52013058ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد عبد المنعم صالح عبده سالمه40741

242117.529.51419.51064.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد عصام الشربينى عوض بدر40742

29.528.5172814.514.5117.568ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد عصام صالح الدين شنهاب الغنام40743

28.513.513.527.51419.59748ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد عوض ابراهيم عوض40744

13.59.56.521.5517.55656ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد فكرى احمد مصطفى رزق40745

29.52919.528.516.518.512339ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد محمد احمد محمد عبد اللطيف40746

34.5291929.517.519129.56.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد محمد السعيد عبد الحميد الجناينى40747

3226.5192918.518.51256.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد محمود محمد انور عبد الحميد الموافي40748

10.521162813.517.5894.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد مسعود مصطفى عبد اللطيف الشاطر40749

31281928.51818124.559ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد نادر رزق العوضى الطنطاوى40750

30.52215.53018.518116.58.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273احمد وائل حسين على العتبانى40751

342818.52815.51912477.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ادهم ابراهيم محمد محمد فايد40752

30.52617.528.515.5201184.57.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ادهم ابراهيم مصطفى الدسوقى الشويمى40753

252116.529.5182011057.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273اسامه اشرف عبد المعطى محمد زيد40754

32251729.51820121.54.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273اسامه عبد المنعم محمد محمد السعداوى40755

000000000ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273اسالم ابراهيم محمد شبل يوسف40756

1898.516.56.51658.504.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273اسالم اشرف عادل على احمد بركات40757

31.529193019.5191295.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273اسالم رفعت محمد على البنا40758

27.5221624.51519.51055.54.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273اسالم عبد الرحمن عبد الحكيم المغربى حسن40759
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352717.529.518.518127.58.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273اكرم هشام محمد حسنى ابراهيم الحداد40760

3121.516.529.51420112.556.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273البندارى محمد البندارى الشربينى ابراهيم عوض40761

32.522183014.517.511749ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273امين محمد محمد منصور مكيه40762

332916.5301916.5127.568ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273باهى محمود رشاد محمد عصر40763

20.5271629.51819.51115.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273بدر مصطفى محمد الشربينى محمد احمد40764

28.5271427.516.516.5113.54.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273بشار صالح محمد انور عبد الحميد الموافى40765

28.526.516.5291817118.54.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273بالل حسن محمد محمد عثمان40766

32.526.515.528.5171812058ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273حسام محمد عالء الدين محمد فوزى عبد الحميد40767

34.52917301819128.56.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273حسام مصطفى البيلى السيد البيلى40768

31.5271829.518.520124.55.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273حسن السعيد محمد محمد العزب40769

33.53019.5301918.51325.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273حسن عبد العزيز حسن عبد العزيز شطا40770

3327173017.519124.569.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273حمزه احمد الشحات حسن40771

14.520.512.516.5912734.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273خالد الشربينى محمد عاشور السيد40772

33.530203019.5191335.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273خالد سامى عبد الحليم محمد البياع40773

342916.529.5182012769ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273خالد محمد حسنى النادى رضوان40774

25.5171726.51215983.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ربيع اسامه صبرى احمد عبيه40775

23.5159.5103.51461.544.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273رزق القصبى السيد السيد غيث40776

20251528.510.516.59979ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد السيد على السيد حايس40777

33.52517291719.5121.55.57ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد حسام رمضان عبد الفتاح عبد الفتاح العتال40778

24.52516.52615.517107.549ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد حسين احمد السيد كشك40779

35.52819.529.51920131.54.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد سامح بدر السيد الدسوقي ابوعبد هللا40780

31.52919.52918.519127.568.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد طاهر محمد يوسف شمه40781

3528.519.53017.518130.54.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد محمد ابراهيم العريان40782

27.527183017.517.51204.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد محمد عبد المنعم ابراهيم الحلو40783

2122.517.528.513.516.510358.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273زياد وائل محمد محمد احمد النصارى40784

13.519.5112112.513.577.547ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273سامح محمد ابراهيم ابراهيم40785

23.523.5182915.519109.54.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273سامح ممدوح ابراهيم العيسوى40786

3326.519301618.5124.559ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273سمير السيد عبد الرحمن احمد ابو المجد40787

363016.52917.518.512958.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273سيف الدين محمد ماهر السيد عطيه40788

28.52916.526.515.519.511659ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273شريف حسين محمد االباصيرى40789

2622.51025.511.515.595.54.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273صبرى محمد فرج كمال سليمان40790

25.516112612.518914.56ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273صالح ابراهيم احمد عبد الرازق عميره40791

28.52216301617112.56.57.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ضياء رامى ابراهيم حسن بدوى40792

322817.5301318120.547ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273طارف الشربينى عنتر توفيق محمد40793

2012142513.516.584.53.55.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273طارق عبد الناصر رزق احمد فرج40794

27.51115.52816.51898.577.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عابد عبد العزيز احمد محمد البدالى40795

3326.516301718.5122.568ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عادل حماده محمد ابراهيم الخضارى40796

32.52917.529191912769.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عادل منير سليمان جوده40797

362817.5301917.5130.579.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن احمد راغب عطيه احمد40798

30.526.51630182012188.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن ايمن محمد بشير الدسوقى40799

3425.5163018.5201246.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن ايمن نفاده على عبد الخالق40800

34.528.515.526.5161912178ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن جالل محمد عبد الحميد محمد على40801

32.525172913.52011748ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن حمدى ابراهيم السيد ابراهيم حماد40802

32.525.5173017.520122.537.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن حمدى صبرى محمد الخضرى40803

34.524.59.5281518.5111.536.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن شريف سمير عبد العزيز فرج40804

34.520.51629.51619116.537.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن شوقى عبد الهادى على40805

26.51510.527.51315.592.527ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن صبرى اسماعيل حسن الخضرى40806

17.520.511.526.514159036.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن على السيد محمود السيد الجوهرى40807
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362819.53018.51713237.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن عمرو خاطر محمد عوضين40808

20.518.515.52614.518.59537.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن عمرو منير الحسانين سالم40809

36282030201913479ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن محمد ابو زيد عبد المولى بدوى40810

362919.528.517.520130.568.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن محمد حمدى عبد الفتاح غيث40811

33.52914.5301718.512448ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن محمد عبد المقصود عوض سالمه40812

332719.52717.52012468.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن محمد فتحى جاد40813

3528.51825.517.520124.558.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن محمود احمد حامد سالم40814

34.519.516.526.515.520112.547.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن محمود محمد عبد العزيز السيد40815

35.52517.52916.520123.538ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن ممدوح صبرى ابراهيم سليم40816

3529183017.520129.558ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد الرحمن يحيى احمد الشربينى احمد فرج40817

32.5241829.518.520122.558ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا احمد احمد عبد هللا المسلمى40818

363020302016.513638ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا صالح الدين رزق اسماعيل على40819

36.52919.53019.520134.548.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا عادل سالم سالم الباز40820

21.52315.523.514.512.59837.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا عبد العزيز مصطفى عبد العزيز احمد غيث40821

30281729161812046.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا فؤاد محمود شحاته السيد40822

30.52717301819122.538ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا محمد حسن محمد حسين ابو العال40823

251913.52815.51610137ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا محمد حسنى شيحه الغازى40824

31.52617.5291719.512138ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا محمد حمدى محمد حسين الجندى40825

33.52718301820126.544.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا محمد فرج محمد العزب40826

27.522.51627151910846.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا محمود محمد محمد عليان40827

32.52717.530172012456ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد هللا مسعد عبد هللا عبد الحميد ابراهيم40828

34.523.516.527.515.516.5117.526.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عبد المهيمن رمضان عبد المهيمن حسن سالم40829

26.525142913.517.510847ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273على خليل خليل مطاوع ابو السعود40830

23251226.515.518.510237ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273على محمد محمد محمود ابوزيد عبد المحسن40831

343017.53016.51812847ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273على محمد هويدى عبد العظيم هويدى40832

32.53017.53017.520127.548ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عماد سعد محمود ابراهيم الشربينى40833

3527.517.53018.520128.556.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمار محمد حسن بركات عبد هللا40834

35.527.516.5291720125.547ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر ابراهيم محمد عبد القادر جالل40835

362717.53017.52012837.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر احمد محمد احمد فرج40836

37.52817301720129.538ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر السيد عبد الهادى سليمان العربى40837

34.52616.529.516.52012347ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر طارق على عبد السالم على40838

3527173016.520125.547ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر عبد المنعم جمال محمود عوف40839

35301830182013148ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر عصام جمعه على جمعه خشبه40840

362819.5301718.5130.558ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر محمد ابراهيم محمد ابراهيم متولى40841

3324.516.527.51520116.556ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر محمد ذكى العدوى محمود البراشى40842

3627.517.529.517.51912837ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر محمد سالمه الراضى محمود سالم40843

3527173017.520126.546.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر محمد عيد عوده عيد40844

2924.51729.516.520116.547.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر محمود ابراهيم الدسوقى محمود العراقى40845

30291729.51920124.578ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمر وائل عبد الوهاب ابراهيم عبد الهادى40846

3225.517.53017.520122.548ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمرو السيد عبد الهادى سليمان العربى40847

29.524.5172714.520112.538ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمرو خالد محمد السيد داود40848

30.52816.53015.520120.538ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمرو عبد الاله الدسوقى محمد الطران40849

242517.5291519110.537.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273عمرو محمد محمود سامى عبد العزيز احمد حسن40850

2519132612179549.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273فارس الشربينى فاروق عبد العزيز موسى حايس40851

292816.5291920121.53.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273فارس عبد هللا الشربينى محمود حامد40852

302816.5301919123.54.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273فارس محمد حمزه محمد على عقل40853

1524.51227.513.59.592.537.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273فارس محمود احمد الشربينى محمود محسن40854

23.52915.52816.518112.54.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273فتحى عصام صادق محمد فراج40855
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30.52715.53017.519120.54.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273فتحى هشام محمد حسب النبى بدير40856

142214299168839ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273فوزى حماده فوزى صالح سماحه40857

30.53015.53018201245.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273كريم احمد عبد الستار السيد الشربينى40858

72214.52412.513.58038.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273كريم على محمد على40859

302715.5301620118.538.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273كريم محمد ابراهيم ابراهيم40860

28.5271529.5182011838ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273كريم محمد الشحات محمد الشحات40861

202314.528.518181042.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273كريم محمد عبد الرحمن السيد الشربينى40862

25.5271529.516.520113.53.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273كريم مدحت شاكر السيد المكاوى40863

232514.5301820110.52.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مؤمن محمد محمد عبد اللطيف حرب40864

9231529.5141990.53.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ماهر محمد ربيع محمود محمد االنصارى40865

2727.51629.516.519116.549.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد ابراهيم فؤاد عبد الهادى40866

252616.53015.518.511349.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد ابراهيم محمد ابو المعاطى صالح40867

3025.516271714.5115.539.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد احمد محمد يوسف نوفل40868

332715.52914.513.51194.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد السيد السعيد السيد الدمناوى40869

34.5281629.519191273.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد السيد عطيه حسن عوض40870

3628.51729.517161283.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد السيد محمد راضى السيد محمد سالمه40871

28.524.51628.51716114.54.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد السيد محمد على عبد ربه40872

3628.515.52918.519127.53.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد تامر ابراهيم رياض حافظ العريان40873

3323.5162813.519.51144.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد جاسر محمد محمد الصعيدى40874

2523.515.528.51717.5109.549.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد جمال عادل ابراهيم العجمى40875

29.523.514.527.517.516.5112.53.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد جمال فتحى صالح هدهد40876

32301628.517.5191243.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد حسام حامد صالح40877

2019152714.515.595.548ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد حسن عبد المعطى على حسين40878

1414.513.525.515.517.5833.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد حسين عيد حسين السيد40879

35.52814.528.51820124.53.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد ربيع عبد العاطى محمد العواد40880

34281627171912249.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد رضا ابراهيم القطب عوض40881

3227.515.524.51819.5117.53.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد سامى عبد الفتاح عبد المنعم الشافعى40882

29.52715.52716201153.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد سامى محمد فؤاد ابو زيد السواح40883

34.52615.52819.520123.569.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد شريف السيد شحاته ابراهيم على40884

28211628.51616.5109.53.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد شعبان عيد بدير40885

24.5221523151999.53.57ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد صالح عبد القادر محمد الديب40886

3528.514.52917.519124.568.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد طارق على احمد ربيع العيسوى40887

32.5291628.516.516122.579ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد طاهر احمد احمد البدرى40888

312816.52918.5181236.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عادل فتحى السيد محمد40889

182314261415.59569.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عاطف عبد العزيز محمد سالم40890

27.520.51227.51111.598.549.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد ابو جبر40891

262815.529.51818117310ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عبد الرازق حمدى عبد الرازق قاسم العزب40892

31281629.514.518119310ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عبد هللا ابراهيم محمد ابراهيم طبل40893

27.52815301718117.529ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عبد المنعم محمود حامد التلبانى40894

37.52914.53018201294.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عصام محمد محمد غيث40895

29.527162714.5161144.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عالء الدين عبد الوهاب  الدسوقى عبيه40896

31291629.518.5201245.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد عمرو السعيد الباز جوده40897

362816.5291919128.579.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد فرج حمدى عبد العاطى البرقى40898

38291829.519.518134610ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد فهيم صبرى خليل البحراوى40899

35.52915.529181312759.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد كرم عطيه عطيه فرج40900

29.52914.527.51617.5116.559ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد كرم محمد محمد40901

2629172913.519114.568.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد مازن هندى محمود هندى هيكل40902

362717.528.518.519127.5410ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد مجدى طه محمود غيث40903
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33271628.51919123.57.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد محمد مسعد حجازى40904

352918.52919.518.51316.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد محمود محمد محمود عطا40905

3629183017.516.5130.55.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد نادر فتحى اسماعيل قلبه40906

38.53019.5302020138710ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد هانى الحسين عبد اللطيف محمد اسماعيل40907

33.5301729.52020130610ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد هانى عبد اللطيف محمد ابو الفتوح هوى40908

2726.5162915.51911468.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد هاني محمد جوده40909

29.52816.529.517.51912159.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد هشام معوض منصور عبد الوهاب هيبه40910

33.53018301919130.5710ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد وائل السيد عبده رجب40911

31.52817291719122.53.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد وليد على عبد الهادى شعير40912

23.52316.52914.518106.53.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد ياسر يوسف محمد ابو الغيط40913

28261529.51618.5114.52.57ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمد يسرى عطيه كامل عبد اللطيف40914

29.522.517.529.517.515.5116.52.56.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود احمد ابو بكر عبد العزيز40915

252415.526.514.516.5105.54.56.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود احمد حلمى محمد عوض40916

362917.5281819128.55.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود اشرف عبد الهادي عبد الغفار رزق40917

2624.515271518107.54.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود ربيع محمد رشاد عبد العزيز رمضان40918

3529.516301919129.55.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود سامى محمد محمد الجزار40919

282217.528.514.520110.559ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود عاطف عبد العظيم حسين احمد40920

341317.529.5151910967.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود عبد العزيز ابو العنين يوسف ابو العنين40921

22.52516.53015.510.5109.558ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود محمد ربيع محمود محمد االنصارى40922

28.526192915.516.51185.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود محمد عبد الحميد مصطفى شعبان40923

34.52918.53018.519130.578ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود محمد محمود نعمان نعمان40924

302718.529.517181225.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273محمود مصطفى عبد العزيز الهمشرى40925

35.53017.529191913169.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مروان وليد السيد محمد السيد الشرقاوى40926

2827.518.52819.519121.55.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مصطفى السعيد عبد المنعم الحلو40927

34.528.51928.52019130.559ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مصطفى حسام الدين مصطفى محمد بازيد40928

262316.5291517109.53.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مصطفى عبد هللا عبد هللا عبد السالم البقلى40929

29.52818.529.51719122.579ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مصطفى عمرو مصطفى ذكى محمد عبيد40930

182118301616.51031.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مصطفى محمد عاطف ابراهيم محمود العبد40931

31.525183018.52012368.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مصطفى محمود احمد السعيد عالم40932

262517.529.518.519116.577.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مصطفى محمود عبد الخالق ابراهيم عبد الخالق40933

3529.518.530191913278.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273معاذ ايهاب السعيد عبد الفتاح سيدين40934

1822.513.521.513.518.5893.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ممدوح هانى عبد هللا محمد عياد40935

34.528.5183018.519.5129.579.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مهاب طارق السيد محمود عتمان40936

24.522.515.53016.5171095.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مهند احمد محمد عبد الرازق محمد ريان40937

37302030202013769.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مهند صابر عبد الحميد محمد مشالى40938

363018.5301919133.569.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مهند محمد رزق السيد العشرى40939

34.527.51728.51814125.56.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273مينا ثروت مجلع ظريف زخارى40940

352916.5301818128.57.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ناجى محمد عزت فايز عطيه40941

352817.5301619126.569ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273نور وائل عبد الغفار عبد القادر عبد الغفار40942

دين هانى السيد البدوى مصطفى المصلى40943 242417.53016.51611249ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273نورال

3530203019.520134.579.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273هادى ايمن نبيه عبد الحميد سعود40944

3429.517.529.518.519.512969ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273هادى هيثم طاهر السيد الشافعى40945

27.525.51728.517.5191164.57.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273هشام سالمه محمد مختار متولى سمك40946

22211627151710157ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273هشام محمود محمد ابو العنين40947

29231526.51519108.556.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273وليد محمد الشرقاوى عبد الحميد راشد40948

36301829.516.5201307.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ياسر عبد الوهاب محمد شمس الدين البراشى40949

26241326.514.52010467.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273ياسر محمد صديق محمد فراج40950

302517291818.511978ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يحيى السعيد محمد شعبان الشربينى السيد40951
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1010.513.52115.517.570.546ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف السيد السيد حسن صابر40952

34.52919.529.52019132.57.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف خالد محمود صدقى محمود عبيه40953

342919.529.519.519.5131.589ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف ربيع عبد القادر العشماوى خليفه40954

2525.516.528.51816.5113.577ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف رجب كمال محمد شعبان40955

342916.5291819.5126.56.59.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف عادل رجب الحسانين غنيم40956

37291729.51815.5130.5810ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف عبد العزيز محمد عبد العزيز ابو العز40957

34.529.516.5291617.5125.54.58ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف على السيد على على ابو زيد40958

35271729.517.517.512678.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف عمرو السعيد الدسوقى العراقى40959

19.52615.52916.517.5106.558ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف ماجد هالل الغريب ابو االسعاد40960

31.52617.529.517.5181227.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف محمد احمد محمد احمد المنسى40961

3526.517.529.518.5181277.58.5ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف محمد الطنطاوى الطنطاوى يوسف40962

3828173019.518.5132.57.59ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف محمد راغب عبد الغنى ابراهيم40963

35281729.51918.5128.55.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف محمد رضا فتحى مصطفى االنصارى40964

32.52716.528.51718.5121.5810ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف محمود عبد الرازق يوسف البالسى40965

32.527182916.518.5123810ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف مصطفى احمد حامد على40966

39.52920302019138.58.510ادارة شربين  007الشهيد عودة ع بنين  0273يوسف هانى محمد على عطيه عبد اللطيف40967

31.51916.527151810977.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابراهيم احمد ابراهيم فريد40968

30.52218.529.511.51811278ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابراهيم احمد سعد احمد محمد40969

28.52112.52614151026.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابراهيم احمد محمد احمد عقل40970

362718.529.517.519.5128.57.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابراهيم سامح ابراهيم على ابراهيم40971

33.52719.5291519.512478.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابراهيم محمد جمعه على يوسف40972

34261929.517.519.512689ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابراهيم محمود ابراهيم حامد االمام40973

34281929.515.519.512689ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابراهيم مصباح احمد الدسوقى الشربينى40974

22.5241729.51091036.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد ابراهيم سعد احمد محمد40975

21.52114269.511.59276ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد اسامه حامد عطيه احمد حجر40976

33.5261929.516.517124.55.57.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد اسماعيل عبد القادر عبد الحميد40977

33.52118.529.51417.5116.577ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد الزينى عرابى الزينى البيومى40978

34.523192916.519.512288.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد السعيد رمضان عبد الدايم حسن40979

35261929.517.5181276.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد انور ابراهيم حسن محمد40980

29241929.512.51911478ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد جمال محمود علي علي40981

31.52219.528.51018111.57.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد حجازى السيد الزناتى40982

34201929.51618.5118.558ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد خالد كامل الشهاوي ابو المجد40983

342518.529.51619.512388.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد رضا عبد القادر سند40984

362519291719.512677.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد رمضان عبد الفتاح العرفى الغيطى40985

فى محمد40986 32211929.51818.5119.56.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد شكرى عبد الهادى االل

34.5241929.51819.512588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد عاطف احمد الشربينى محمد40987

32251929.51519.5120.57.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد عبد الحميد عباس عبد الحميد ابو العنين40988

32.5261929.51819.512588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد عبد الرحمن عبد اللطيف على محمد40989

32.5261929.51719.512489ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد عبد السميع السيد عبد السميع40990

292517.52917.519.511889ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد لؤى عبد الحميد احمد احمد سالم40991

35281929.51819.5129.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد محمد السيد عبد العال40992

34.52418.52914.519.5120.588ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد محمد السيد محمد عطوه40993

15.518622.549662.56ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد محمد رمضان السعيد عبد البديع40994

32.5221829.51319.511578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد محمد على البدراوى40995

31.5281929.517.519.5125.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد محمود عبد الغني محمد ابراهيم40996

31.5261829.516.520121.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد مصطفي عوض مرسال40997

35261829.51819.5126.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد مصطفى محمد على يوسف40998

30.52117281319.5109.587.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274احمد يسري رجب رجب محمد40999
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322818.529.51819.512688.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ادهم محمد محمد الحسانين على41000

32.5231729.5162011848ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274اسالم حماده طاهر السيد درغام41001

30.5251729.515.520117.568.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274اسالم عيد النصر شعبان محمد عبد الكريم41002

332418.529.51519.512078.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274اسالم نائد حسين عبد العاطى احمد41003

17201322.571179.556ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274اشرف عزمى كمال محمد عبد النبى41004

31.52118291420113.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274السيد عابد عبد الغنى عابد السيد41005

34261829.51620123.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274السيد محمد عبد الفضيل حسن حسانين41006

32.52318291520117.568.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274المتولى حسن المتولى عبد القادر عبد العال41007

272718.529.5161911858ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274امير وليد حسن محمد عيد41008

33.521.518.528.516.519.5118.567.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ايمن محمد نبيه حسن المتولى41009

332018.529.5162011768ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ايهاب احمد عبد هللا حسن حسن41010

34.522.51829141811868.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274باسل رضا عبد هللا حامد على41011

31.52718.529142012067.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274باسل مصطفى عبد هللا عبد الحافظ على41012

35.52718.529.51720127.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274باسم عبد الحافظ عبد السالم رمضان المتولى41013

332318.529.5172012168.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274جمعه السعيد جمعه البيلى41014

332318.5281620118.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حامد جمعه السيد حامد السيد41015

332318.529.5172012168ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حامد صابر حامد عرفات على41016

30.52017.529.51620113.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حسام الدين عبد المجيد على احمد المتولى41017

311818.52914.51911168ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حسن محمد السيد على حسن41018

34.52818.529162012668ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حسن محمد محسن حسن الشرقاوى41019

34.527.518.529.5172012768ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حسين شريف مصطفى عبد الباقى41020

35.52118.529.51619.5120.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حماده منير عزت السيد زينه41021

34.52818.529.51720127.568.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274خالد الحلوانى زكريا متولى على41022

31251829.51520118.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274خالد حامد كمال حامد القاضى41023

352817.529.5162012678.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274خالد صبرى فرج العدوى حبيب41024

34.5281829.5172012768.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274خالد منير عزت السيد زينة41025

33.52018.529162011778ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274خالد هانى محمد مصطفى خلف41026

352618.529.517.520126.578ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274راضى ماجد فريد عبد النبى الطويلى41027

33211828141911466.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274رافع محمد شكرى محمد41028

352618.529.516.520125.576.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274زياد تامر احمد عبد السالم خاطر41029

35.52917.529172012868ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274زياد صالح مصباح محمود فودة41030

36.52418.529.516.52012568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274زياد عبد الفتاح عبد الحميد يوسف محمد41031

342718.529.514.519.5123.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سامح احمد محمد يوسف احمد41032

35.52718.52817.520126.548.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سامح الحلوانى عبد السالم عبد الحى محمد41033

26.52018.528141810747ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سامح محمد رشاد محمد فتى41034

33.52518.529.516.518.512378ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سامى على محمد عبد الرؤف احمد41035

36.52818.529.51719.5129.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سعد احمد مصباح احمد عبد التواب41036

30.52318291620116.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سعد ايمن سعد محمد عباس على كانى41037

362318.529.5162012368ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سعد عبد البديع محمد ابو الفتوح ابو الفتوح41038

33.52418.529.516.52012268.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سعيد الحسينى سعيد الحسينى على41039

331718.529.515.520113.568.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274صالح سمير عبد الهادى عبد الهادى الشربينى41040

34.52418.52916.520122.568.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274صالح ثروت سمير ابراهيم مختار41041

22.51212.52412.51783.577ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ضياء محمد عيد محمد عبد المطلب41042

34.52318.528162012068.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274طارق الدكرورى ابراهيم الدكرورى بدر الدين41043

34.52118.529.516.52012068ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عادل حسن المتولى عرفه الغيطى41044

332617.52815.52012068.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عادل عبد الرحمن ابراهيم كشك41045

352718.52816.52012568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عادل عزت برهام احمد عبده41046

34271829161812468.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن احمد محمد ابراهيم41047
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34.52718.529.516.52012668.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن اسامه كامل السيد القصبى غيث41048

342518.5281620121.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن تامر نجاح على هللا السيد41049

34.5261829.5172012568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن حسن المتولى عرفه الغيطى41050

3427.515.52982011486ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن عوض السعيد كسابيه41051

35.524152714.51911688ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن محمد سراج طه41052

33.529152916.52012388.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن نبيل احمد عبد الشافى بهرام41053

362616.529.516.520124.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الرحمن هاشم عبد السالم محمد ابو العنين41054

36.52916.529161912788.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد العزيز ايمن حسين محمد الجندى41055

3528.514.529.516.52012488.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد العزيز صبرى عبد العزيز احمد شبانه41056

34.52616.529.516.5201238.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد العزيز وائل عبد العزيز عبد العزيز الشربينى41057

362416.529.515.520121.57.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد هللا شريف عطاهلل سالم الشربينى41058

36271629.516.5201255.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد هللا عادل محمد احمد عبد الرحمن41059

31.5231729.514201157.56.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد هللا عزمى محمد عبد العزيز عثمان41060

34.5281729.517.520126.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد هللا محمد عطيه المحمدى محمد41061

29.524162914.518.51137.56.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد هللا محمد ناصف محمد عبد هللا41062

34231728.515.5191186.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عبد الهادى ايمن احمد محمد احمد االودن41063

35.5241729.515.520121.589ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274على احمد عبد الفتاح ابراهيم الجمال41064

322616.527.5162011887.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274على عابر عبد هللا عبد السالم محمد41065

352716.52916.52012489ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عماد رضا سالم عبد السالم السيد الطلبه41066

332516.52915.52011978ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عمار على عبد اللطيف عبد المقصود41067

22.52211.52612.51594.576ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عمر المتولى نجيب المتولى ابو العز41068

34.52416.529.51619120.57.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عمر خرشد نصر خرشد على41069

33.526152915.5201197.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عمر سالم المتولي ابو زيد41070

34.52916.529.516.52012688.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عمر سماحه جمعه عبد الحميد سماحه41071

33.52416.529152011877.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عمر سمير محمود ابراهيم جمعه41072

34.52516.529.51620121.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عمرو رمضان فتحي عبد السالم41073

20.52012.527.51214.592.57.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274فارس السيد شعبان السيد محجوب41074

33231728.514.5201167.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274فارس صديق على عبد العزيز صالح41075

322716.529.516.518121.588ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274فارس عصام محمد عامر41076

31.52116.525.51617.5110.57.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274فارس محمد رزق عرفات جمعه41077

342815.528.5162012278.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274فارس محمد سعد المتولى سلوع41078

332416.529.515.519118.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274فتحى محمد فتحى على اسماعيل41079

352415.529.51619.512087.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كامل محمد شعبان كامل41080

352816.529.5172012699ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كريم ابراهيم احمد ابراهيم المنشاوى41081

34.52815.529.51620123.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كريم حاتم حسين علي حسين41082

272516.52815.5181127.57.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كريم حمادة راغب طه41083

35.52916.529.51719.5127.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كريم طه امين محمود41084

35.5291729.517.520128.57.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كريم محمد احمد ابراهيم عبد الرحمن41085

34.527.516.529.516.519.5124.57.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كريم محمد السيد السيد عوض41086

332516.529.515.519.5119.57.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274كريم محمد محمد ابراهيم عزيز41087

34.524162915.519.51197.57ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274لطفى وليد لطفى ابو الفتوح محمد41088

3524.51629.516191217.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ماجد محمد ابراهيم محمد الشافعى41089

34.523.517.52916.5201217.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مجدى طارق حموده عبدة عطيه41090

31.52116.527.51120107.57.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد احمد محمد احمد موسى41091

12191327.510.518.5827.57ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد السعيد عبد الحافظ البغدادى41092

3524.516.529.51620121.578ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد السيد السعيد غريب ابراهيم41093

36251729162012378.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد السيد السيد محمد الشربينى41094

3522.516.529.51618119.57.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد السيد عبد الجواد عبد الجواد عبد الوهاب41095
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3728.516.52917201287.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد ايهاب سمير نصر41096

32.5251729.515.520119.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد حسان السيد عبد الشكور عوض41097

3524172915.520120.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد حسن عبد الرحيم ابراهيم حسن جاويش41098

322116.5271416.5110.57.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد خميس جمال عزيز41099

26.52115.52715.519.5105.577.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد سعد عبد المنعم المرسى الديسطى41100

35251729.516.5191237.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد سعيد فراج عبد العزيز الشربينى41101

34301729.516.5201277.59.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد صبحى رأفت محمد اسالم41102

32261729171912157.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد صديق وحيد صديق محمد41103

322416.529.516.519118.57.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد صبرى محمد محمد41104

35.5241729.515.519.5121.54.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد طارق عبد العال على عطيه41105

35.52616.529.51620123.57.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد عاطف المتولى عبد الحافظ االلفى41106

35.522152916.5201187.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد عبد الخالق احمد السيد داود41107

2920172714.515107.56.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد عبد الرؤف احمد محمد41108

33.527172916.5201237.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد عبد السالم على عامر مرعى41109

34.525172916.5201227.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد عبد هللا احمد الشحات على41110

33.52516.529161612069ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب41111

33271729162012288.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد على السيد ابراهيم41112

33.52716.529.516.52012369ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد على محمد على يوسف41113

352717.528.516.519124.567ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد لؤى عبد الحميد احمد احمد سالم41114

3227172915.520120.558.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد محمد السعيد عبد الحميد اسماعيل41115

33.5251729.515.520120.568.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد هاشم الحسانين كامل عبد هللا41116

34241629162011959ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمد وليد على عبد هللا عبد الواحد علوايه41117

332316.528.515.520116.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود الزناتى السعيد محمد السيد41118

35.5291629.516.520126.569ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود ايمن جمعه زكى عبد الهادى41119

35.5291629.518201285.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود سعد احمد عبد الحميد عامر41120

34241729.516.52012159ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود عبد السميع محمود عبد السميع41121

35.5271729.516.520125.55.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود عبده محمود عبده عبد العاطى41122

34.5181729.516201154.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود مجدى علي على عجور41123

322217.527.51617.51155.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود محمد محمد ابو السادات41124

34.5281729.516.520125.558.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود محمد محمود صالح الدسوقى41125

342617.5291520121.558.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود مدحت على الباز محمد41126

31.52416291519.5115.559ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274محمود هانى يونس محمود يونس41127

35.528.51729.51720127.56.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مروان محمود مأمون عثمان41128

282313.5271118102.567.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مصطفي طارق احمد توفيق ابو العنين41129

342716.529.516.520123.558ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مصطفى على كامل ابراهيم على41130

34.524172911.518.51164.56ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نادر طارق عبد الجواد عبد المجيب41131

32271729.516.5201225.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نور محمد الشربينى محمد الشربينى41132

352617.52915.519.51235.57.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274هادى محمد صالح محمد البيومى41133

31.52817.529.516.5201235.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274هانى باسم شكرى محمد41134

342717.529.5142012279ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274هشام ربيع عبد المنعم عبد هللا41135

30.5231729.51218.511278ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274وائل عبد الرحمن ابو اليزيد عبد الرحمن محمد41136

3524.516.5291619.512179ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274وليد السيد السيد محمد الشربينى41137

34.52416.529.51420118.569ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274يوسف السعيد السيد حسن حموده41138

35271729.516.52012569ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274يوسف السيد معوض رمضان حسن41139

322516.528.514.520116.567ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274يوسف السيد يوسف السيد مصطفى41140

34.5261429.512.514116.569ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274يوسف رضا عزت عبد الرازق محمد41141

35281729.51620125.55.57.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274يوسف صيام محمد السيد صيام41142

34.5251728.51219.511749ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274يوسف عبد الغنى عبد الغفار عبد الغنى الشهاوى41143
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35.52717291619.5124.53.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274يوسف عالء محمد ابراهيم الباز قنديل41144

36.5271729.5162012659ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ابتسام السعيد عبد الحميد البغدادى41145

36281729.51820128.559ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274اسماء بدير بدير عبد العزيزمحمد41146

3322172912.519.5113.578ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274االء احمد ابراهيم السيد ابراهيم41147

3019.51520.516.514101.558ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274االء السيد ابراهيم الشحات41148

35.5281729.516.519126.58.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274االء محمد عوض عوض العشماوى41149

35271629.516.518.51248.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274االء يوسف منير على عاقول41150

35.52718.52917191277.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274السيدة ايمن حسن عبد الهادى حسن41151

342718.529.5152012448.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274الشيماء السيد على السيد شالطه41152

30.52016.529.515.519.511266.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274انجي شعبان صبحي محمد محمد41153

35.5281929.516.520128.579ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274بسنت احمد لطفى عبد الفتاح سند41154

34.5291929.516.520128.57.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274توتو عبد الحافظ عبد اللطيف عبد الحافظ41155

33.52818.529.516.52012678.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274توحه محمود على احمد ابراهيم41156

352818.529.516.520127.579ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274حنان محمد صيام احمد السيد41157

35.52617291720124.577ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274رحمه اشرف على احمد على41158

34271929.516.52012678.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ريم عزيز السعيد محمد يوسف41159

34261928162012367ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274زينب انور محمد حامد البيومى41160

31.52318.529.513.517.511677.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ساره جالل عبد الملك مروان احمد41161

35.52818.529.516.52012868ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ساره محمد ابراهيم المرسى شحاته41162

36271929.51720128.58.59ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ساره محمد على عبد الرازق عريضه41163

35.5291929.5162012978.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ساندى يوسف ابراهيم يوسف عطا هللا41164

35.5271929.516.519127.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سعاد عادل يوسف محمد عامر41165

36291929.517.5201317.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274سلمى احمد محمد عبد المنعم مصطفى41166

35.5251829.516.520124.588.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274شروق ابراهيم التابعى السيد العوضى41167

342918.529.515.520126.57.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274شروق محمد عزوز جاد الرب41168

34.5281929.514.520125.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274شهد صالح مسعد الديسطى ابو السعود41169

34.5281929.5142012578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274شهد محمد احمد عبد البديع41170

35281929.510.51612277ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274صفاء محمد جمعه بدوى41171

35291929.516.52012978.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عزه انور السيد محمد احمد رخا41172

36291929.51720130.578ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274عزيزه عاطف محمد امين المهدى41173

35281929.515.52012788.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274فاطمه محمد المغازى محمد المغازى41174

34.52619291620124.568.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274لميس اشرف فتحي سعد محمد الجمال41175

352818.529.5162012758.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ماجده سعد مرغنى عبد الرازق النادى41176

3527192911.518121.578ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مايسه محمد السيد ابراهيم خليل41177

33.5291929.5142012578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مرح السيد رياض ياسين رمضان41178

34.5281929.5132012478.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مريم ابراهيم السيد محمد السيد41179

34.5231929.5162012277.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مريم جمعه عبد الواحد عبد الوهاب سلطان41180

36281929.514.52012779ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مريم سالم طاهر السيد درغام41181

35271929.51220122.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مريم عماد سعيد اسماعيل السطوحى41182

30.5281929.511.520118.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مريم مجدى جمعه الشربينى محمد41183

36291929.51220125.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ملك انور محمد مصطفى عبد الرحيم41184

33.52819291620125.577.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ملك بدير عبد الغنى بدير ابو العنين41185

34.52819281620125.577ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ملك عابد حسن عبد السالم حسن41186

35281929.516.52012878.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ملك عبد اللطيف على عبد اللطيف الشوربجى41187

34.52518291620122.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ملك على عبد الفتاح محمود محمود الرشيدى41188

34.5261929.5172012678.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ملك مصطفى عبد الحكيم الشربينى العسكرى41189

3524192817201237.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274منة هللا احمد ابراهيم عبد اللطيف عوض41190

35.529192917.52013078.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274منه هللا عمرو عبد العزيز السيد على41191
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30.5241929.515.520118.58.58ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274 سامى محمد فكرى حسن منه هللا41192

33.52917.529.51620125.556.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274منه محمد عبد العزيز عوض جاد41193

36301929.516.52013178.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274مى عبده محمد على المشد41194

34.5271929.517191277.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نجوى احمد محمد احمد على ابو الغيط41195

282618.529.515191177.57ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نجوى السعيد ذكى عبد الرازق41196

322618.529.5161912277.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ندى سعد مرغنى عبد الرازق النادى41197

36281929.517.5201307.58.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ندى محمد عبد الباقى السيد عبد الباقى41198

34.5241929.517.520124.568ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274ندى مسعد عبد العزيز عيد محمد41199

35.5261929.516.520126.578.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نعمه ابراهيم عبد الملك عز الرجال41200

3429192918.520129.57.57.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نهال فتحى ابو الخير احمد عبد ربه41201

35.528.51929.512.51912576ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نورهان على فؤاد ابراهيم محمد41202

352919.529.517.520130.588ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نوسة الشحات محمد بركات عيطه41203

362819.529.518.520131.587ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274نيفين محمود محمد عبد السالم الديسطى41204

35.5251929.51819.512788ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274هاله احمد حامد عبد اللطيف ابراهيم الغازى41205

35.5271829.518.520128.589ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274هدى رضا رجب البيومى ابو العطا41206

34271829.517.519.512687.5ادارة شربين  007(بكار)النجاح الخاصة ع   0274هند خالد بهرام عبد العزيز ابو زيد41207

32.528202917.5191274.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ابراهيم خالد ابراهيم حلمي صابر ديب41208

28.513.519.526.516.518.5104.53.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ابراهيم عبد السميع محمد على عبد هللا41209

2816.51722.512.51896.54.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ابراهيم عمرو محمد محمدالبسيونى41210

33.52118.527.51719.5117.54.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ابراهيم مجدي ابراهيم ابراهيم عماشه41211

2915.51823.51316993.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ابراهيم محمد كمال حسن سراج41212

6.56.516117.5547.54.53.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ابراهيم مصطفى ابراهيم المغربى محمد41213

3525182516191194.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ابراهيم نادر ابراهيم عبد الرؤف محمد جوده41214

30.52518.52916.519119.547.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد اكرامى احمد عبد الصادق محمدعماشه41215

2521.5181910.515.5944.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد السيد على عرفات الساعى41216

34.52918.5291818.51295.59ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد السيد محمد ابراهيم حسانين41217

322418.529.517.519121.55.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد ايمن احمد عبد العزيز السيد ابو الوفا41218

32.53019291719.5127.55.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد تامر حيدر احمد محمود41219

2123.518.522.51414.599.55.55ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد خالد فؤاد ابو الفتوح عياد41220

36.52920301920134.55.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد عبد المجيد السيد عبد المجيد السيد بدر41221

33232028.51819122.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد فاخر احمد محمد عبد الكافي41222

33.526.518.52917.5201254.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد فايد احمد عبد الوهاب النادي41223

32.5292029.5171812877ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد محسن جمال نجيب زيدان41224

17.51919.523.51215.591.575.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد محمد عبد الغفار محمد عبد الغفار سعود41225

2617.52025.513.514.5102.56.56.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد محمد محمد الحسنين ابراهيم41226

302119.5261615.5112.56.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275احمد مصطفى احمد محمد حسن41227

35.529.519.5301716.5131.56.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسامه مصطفى محمد محمد منصور41228

33.525.5202816.517.5123.57.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسالم حاتم محمد السيد بدر41229

3427.520291717.5127.56.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسالم مصطفى السيد المتولى العجمى41230

35.528202818.518.51306.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اكرم السيد عز الرجال فراج حبيشة41231

292319281416.51135.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اكرم عادل محمد عبد هللا الديب41232

23.514.51920.51315.590.54.56.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275السيد وحيد السيد محمد عبد العاطي ناصف41233

322518.528.518.518122.56.56.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275الشربينى الشحات الشربينى عبد السالم41234

322819.528.517191256.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275امير احمد محمود عبد الوهاب السيد جوده41235

3326.519.52918.519.5126.56.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275امير رزق على عبد هللا خاطر41236

33262028.519.5201276.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275باسل وائل المتولى قنديل41237

34.528.519.528.519201306.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275باسم صبرى محمد احمد محمود نافع41238

35.529.5203017.520132.56.59ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275حسين عطيه حسين عبد العزيز قابل41239
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3428.519281920128.56.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275خالد اشرف شعبان ذكى رمضان41240

322119.52714.518.51144.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رائد محمود عبد العزيز عبد الغنى المنسى41241

32.525.52027.513.518.51196.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ربيع ياسر ابراهيم احمد السيد صقر41242

26.5211923.51315.51035.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رحيم رضا عبد الفتاح محمد حسن41243

27.51817.524.51312100.55.56.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رضا السيد رزق عبد الخالق عمران41244

3220.51928.51515.51154.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رضا السيد عطيه الشربينى السيد سالطين41245

2819.519241411.5104.55.54.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275زياد عاطف مصطفى محمد العراقى41246

31.52019.523.51117.5105.54.55.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275زياد فرج محمد محمد الزير41247

32.5281928.514.519122.56.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275زياد محمد عبد الباقى عبد الفتاح الشين41248

251719.52512.517996.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275زياد وليد احمد محمد السيد البرامونى41249

352319.5291719123.587.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سمير رضا سمير عباس محمد رحيم  الشرقاوى41250

33.52218.529.515.517.51197.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275صبري عبد الفتاح عبد الفتاح الشرقاوي عماشه41251

13414251114.5675.54.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275طارق شريف احمد عبد الغفار عبد الفتاح41252

3416.518.52812.519109.57.59ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عاصم رفاعى محمد عبد المالك41253

36.524182815.5191225.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عبد الخبير جوده41254

3316182913181095.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد الرحمن بشير صادق السيد عوض ابراهيم41255

19.520.517229168857.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد الرحمن صالح الدين احمد عطيه احمد حمده41256

2512.51718.5616.5797.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد الرحمن عبد السميع كمال عبد السميع عوض41257

33.52218.52812.517114.57.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد الرحمن محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم سليمان41258

30.52419.52912.516.5115.56.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد الرحمن محمد عبيد حسن المزين41259

27.521.516.524.511131016.54.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد الرحمن ناصر مصطفى شهبه41260

322618.5271617119.55.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد السالم سمير عبد السالم عبد الفتاح ابراهيم41261

3228.51926.51619.51225.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد هللا احمد محمد محمد عبد العاطى زيد41262

16.5161423.5913.5795.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد هللا ايمن غازي غازي علي رزق41263

28.519.518.52916.516.51127.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عبد هللا مدحت عوض عبد الباقى الفقى41264

25.523.518.527.513.518.5108.567.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عطيه ياسر عطيه السعيد علي رزق41265

17.5915.5218.516.571.55.54ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عمار اسماعيل حمدي اسماعيل محمد41266

3227.517.529.516.517.51235.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عمار عماد محمد عبد الفتاح ابراهيم41267

2924.51826.515.517.5113.56.55.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عمر تامر عبد الونيس محمود طه41268

3123.51827.516171167.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عمر عبد المعطي محمد كامل عبد المعطي المرسي ركب41269

35.52916.526.516.518.51247.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عمر محمد محمود عبد السميع الفقي41270

363019281919.51327.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275عمرو محمد ابراهيم ابراهيم عماشه41271

21.514.512251211.5854.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فارس اكرامى سمير عباس محمد محمد رحيم41272

3523.51827.516.511120.56.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فارس كمال حسن عبد الاله محمود41273

29.518.51720.51413.599.57.55ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275قدرى محمد ابراهيم ابراهيم ابو المعاطي41274

33.52817.526.51317.5118.57.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275كريم ابراهيم فهمى فهيم عبد هللا41275

29.52819.527.51616120.57.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275كريم حماده راغب عبد المعطى مصطفى41276

222516.527.518.517.5109.576.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275كريم شامل احمد نبيه على41277

3026172612.55.5111.55.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275كريم طلعت  صديق عبد السالم البسيونى41278

292619.52514.51811447.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد اسامه محمد محمد قاسم41279

36.5251727.515.519.5121.57.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد السيد عبد المنعم السيد جوده41280

362818.528.518.519.5129.56.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد جمال الدسوقي منصور طه الساعي41281

34.52818.528.51819127.56.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد رجب محمود محمد النادى41282

3223.51726.513181127.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد رفعت محمد عبد المنعم محمد زيد41283

37.52919281919132.57.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد رفيق عبد الرزاق عبد السميع دهينه41284

9.51811146958.57.54.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد زيدان نجيب زيدان عبد المجيد41285

33.5281928.515191247.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد عاطف جابر على بريقع41286

333017.528.514171237.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد فوزى محمد عبد الحميد جاد41287
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3529193017201306.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد هانى شاكر مسعد عبد الغفور41288

34.529192917.519.51296.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد ياسر احمد احمد موسى41289

32.51418241216.5100.54.56.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد ياسر السيد احمد احمد زيد41290

3220182715171124.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمد يحيى عبد الحميد محمد حسن41291

332418261617.51175.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود السعيد كمال عطوه سمره41292

362517.528.517.517.5124.57.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود الفصيح محمد محمد الزير41293

34.527.518.5301717.5127.57.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود جهاد رضا الشربيني السيد سالطين41294

10.5211218.51015.5725.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود حماده فاروق كمال حسن سراج41295

24.5201927.515161064.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود رضا السعيد الباز السعيد عماشة41296

32.518.513261215.510257ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود شفيق انيس طلبه محمود41297

33.52518.52714161186.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود صبري محمد الغريب محمد علي41298

3120.519251516.5110.55.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود عبد الوهاب حسن عبد الصمد سكرانة41299

26.51719291613107.548ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود عزت محمود محمد السيد النادى41300

34.528.518.5301816.5129.559.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود محمد سالم سالم المتولي الزميتي41301

30.51217.529.51316102.559ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود محمد عوض الشربينى محمد عماشه41302

20.525.515.5218.514913.53ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275محمود محمد محمود محمود ابراهيم الشين41303

34291829.51717.5127.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مصطفى حماده محمد محمد علي الفقي41304

24.52015.5228169056.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مصطفى عصام فتحى سيد41305

29.513.5152713.514.598.557.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مصطفى كامل فراج محمد مصطفى البيومي41306

3528.518261617123.578.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275معاذ ابراهيم نبيه عبد العليم حرب41307

33.5271825.5161712078ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مهند محمد محمد احمد عبد الحفيظ41308

2922.517.52513.513.5107.558.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275نادر محمد محمد محمود جوده41309

36.528172514.5181214.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275هانى رضا محمد ابراهيم احمد زيد41310

32.52717281816122.55.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275وليد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن العزوني41311

2815162610.513.595.54.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف احمد عبد الرحمن محمد احمد جوده41312

3219.5162811.518.51074.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف احمد يوسف محمود حشيش41313

2616.51623.59.51391.537.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف السيد ابو العنين شريف41314

22.51816.521.5111489.538ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف ايمن محمد محمد علي الفقي41315

35.516.517.528.513.512.5111.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف رضا احمد احمد محمد41316

3226.517.53015.519121.558.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف رضا احمد عبد السالم ابراهيم41317

35.52817.5301618.512758.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف عبد السالم السيد عبد السالم حسن محمود41318

33.519.5172615.518111.577ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف هاني الشربيني عبد السالم السيد الجوهري41319

32.52016.5271218.510875ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يوسف وليد جوده موسى موسى خليل41320

3517.517.53016.518.5116.56.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسراء السيد السيد ابو الفتوح عوض سمره41321

36.52518.529.51819127.55.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسراء عطيه احمد عبد الفتاح بدر41322

329.51522.5128.59164.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسراء ممدوح المغربي الدسوقي ابراهيم41323

3325.517.529.51818.5123.577.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسراء هانى محمد محمد الدمرداش41324

33151627.51318.5104.567ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسماء عيد محمد عبد العزيز دهينه41325

32.528.51729.517.519.512578.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسماء فريد السعيد علي دهينة41326

373019.53019.519.513669ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسماء محمد السيد احمد عبد الحليم41327

2326.516.529.516.5161125.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اسماء محمد محمد عبد العزيز41328

21141621.512.516.5855.56.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275االء احمد احمد الشافعى الشربينى41329

37.5301929.51919.513558.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275االء طاهر جابر على سليمان بريقع41330

36.527.51929.517.519.513068.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275االء محمد عادل محمد عبد الخالق41331

32.52016.529.51618114.557ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275االء مصطفى ابراهيم المغربى محمد41332

3728.517.5301818.513158.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275الشفاء السيد شاكر ابراهيم سليمان41333

36301728.517.51812978ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275امنيه ابراهيم احمد ابراهيم احمد رحيم41334

36.529.518281919.513179ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اميره السيد شاكر ابراهيم سليمان41335
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383019.53018.519.513679.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اميره السيد محمد محمد على زيد41336

373019.5291919.5134.579.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اميره عبد المنعم عبد الخبيرعبد الرحمن جوده41337

2711.516.5221211.58954ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اميره ياسر عبد العليم عبد المنصف الزير41338

37.527.51829.51919131.589.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275اية احمد محمد السعيد احمد القديم41339

362817301916.513078ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ايثار احمد عبد المحسن احمد البنهاوى41340

3522.517.53017.516.5122.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ايمان وائل محمد عبد الفتاح ابراهيم41341

32181726.515.51310958.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ايه رزق سعد محمدعبد العزيزقمبر41342

35.52618.528.515.51812457.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ايه محمد عبد المحسن احمد البنهاوى41343

3529.51929.518.519131.57.59ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275بسمه وحيد محمد المغربى الزميتى41344

3830193018.518.5135.589.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275بسمه وليد صالح رمضان  على ديب41345

3829.519301919.5135.579.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275بسنت السيد السيد الشربينى السيد شريف41346

37.529.519291919.51348.59.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275تسنيم ضياء عبد الحميد احمد علي الصعيدي41347

3830193018201357.59.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275جنا البيلى عبد اللطيف حسن سليمان41348

3628.518.530181913179ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275جنه مادح ماهر ابراهيم زيد41349

31.523.515.5231615.5109.567ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275حنين شوقي عبد القادر دهينة41350

332618.529.51718.51247.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275حنين عطيه عبد الحق عبد السالم عماشه41351

22121718.513.515838.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275دعاء محمود رجب عبد الصمد  سكرانه41352

32.525.51615.516.5171067.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275دنيا اشرف عبد الفتاح عبد الباقي المندوه41353

37.527.518.527.519.519130.58.59.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275دنيا خيرى صابر صابر41354

36.516172917.519.51167.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275دنيا رمزي عبد الحميد عبد العزيز عبد العزيز41355

34.52417.526.51418116.58.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275دينا السيد محمد صالح علي سالم41356

يا وحيد يحيى شعبان النادى صقر41357 37.53019262019.5132.58.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ران

383018.5271918.5132.58.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رحمه محمود اسعد السيد محمد  شريف41358

37.53018.526.519.517.51328.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رحمه مدحت السيد عبد الوهاب السيد جوده41359

36.53018.526.519.5181318.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رحمه ياسر السيد عبد الغني البسيوني41360

2913.51618.51213895.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رشا زهرى زهرى عبد الستار41361

32.5301527.519171247.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275رنا رضا المتولي الشربيني مصطفى زهري41362

36.53017.527.51919.5130.58.57ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ريم ربيع القصبى عبد الغنى يوسف كيوان41363

34.527.517.5291919127.58.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ريم محمد عبد الفتاح محمد احمد جوده41364

3327.517.52917.519124.58.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ريهام فرج ابوزيد صابر عبيد41365

34.52317.52815.518118.56.56.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سارة الشحات حسن الشربيني41366

21.5221623.51115.59455.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سارة عادل محمد عبد هللا يوسف41367

3622.517281819121.58.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ساره اسالم محمد السيد يوسف البطوطى41368

35.526.517.5261719122.58.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ساره محمد رجب محمد41369

35.52417.52717.516121.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ساره محمد محمود متولى41370

36.52317.52817171228.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سالي محمد سامي حسين محمد41371

31.5231727.5161611557.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سماء السعيد عمر السعيدالبدوى41372

3423172715.517116.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سميرة السيد محمد محمد سنجاب41373

38.53019302019.5137.57.59ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سميه صبرى عبد الغفار ابراهيم المرسى  الحطاب41374

32.5251626.511.515111.557.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سهير طارق عزالرجال الشربينى الغريب41375

37.5301828.52019.51347.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سهيلة حسن حسن السعيد محمد41376

30.52016.52311.516.5101.576.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275سهيلة هالل محمد ابراهيم الشربينى41377

36.52918.529.517.5191317.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شروق رضا ابوبكر الصديق غازي علي رزق41378

37301929.52013.5135.557.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شروق عصام احمد مصطفى  الفقى41379

29.51215.5235.514.585.55.56ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد ابراهيم عطيه وحيد جمعه41380

3627.518.529.51817.5129.587ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد السيد عبد الخالق السعيد عبد الخالق41381

2816.515221113.592.566ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد ايمن محمد محمد قاسم41382

32.528182918.5171268.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد ايهاب عبد الحميد عبد الرحمن الكتامي41383
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35.53018.52818.517130.568ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد حسن محمد محمد41384

35.5301829.51817.513168ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد رضا عادل محمد عبد الخالق41385

373018.5291917.5133.58.58ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد رضا يسن الدسوقى ابراهيم41386

2923.517.526.51615.5112.567ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شهد ناصر عبد العظيم السيد خليفة41387

37.528.518.528.51818.513168.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شيماء السعيد عبد الباقى عبد العزيز المرسى41388

36.528.51929.518.517.51328.58.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275شيماء خالد محمد عبد هللا يوسف محمد41389

372918281617.512858.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275علياء رفعت ابراهيم عبد الفتاح رفاعى حسن41390

362917.529.5181713058ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275علياء عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد شريف41391

36.525.517.529.516.517125.568ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فاتن ابراهيم فرج المتولى البدوى41392

362518.527.5161812368.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فاطمة حسام سالم محمد خير41393

3730193017.518.5133.568.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فاطمه حمدى محمد توفيق على41394

3629192919.517.5132.558.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فاطمه رضا فراج السيد حسن41395

3521.515.526141111256.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فايزه الحسيني صالح ابو المعاطي41396

3528.5192919.51713158ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275فرح هانى جاد الحق السيد الشال41397

ام دهينة41398 37.529.5192919.513.5134.567.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275كاريمان ابراهيم ابراهيم عبد الحميد االم

35.52918.53014.519127.578ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ليلى شريف عبد السالم محمد عبد الغني41399

36.53019301819.5133.58.57.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ماريهان معتز عبد الصمد عبد الصمد سكرانه41400

36.5301929.518.517133.578ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم احمد احمد عبد الخالق عبد الكريم الفقى41401

3328.519.530171712878ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم اكرامي رضا جايل محمد زيد41402

29.52517.52814.518114.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم السيد حسن حسن ابو المجد41403

32.518.518.528.515.517.5113.557.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم السيد فاروق عبد الرافع سكرانة41404

3027.518.529171912257.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم السيد نصر السيد زهرى41405

3529.5193019.52013378.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم شريف محمد محمد خليل شريف41406

373019.53019.51913658.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم طه ربيع طه محمد المصلى41407

3630203019.520135.578.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم عبد الحميد عبد هللا ابراهيم منصور مرعي41408

20.510.518.527.57.51784.558.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم عبد المنعم محمود عبد السميع الفقي41409

3523.519.529.51718.5124.558.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم على سمير على البلشه41410

34.5302029.517.519131.578ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم عمر زهرى ابراهيم محمد زهرى41411

35292029.517.51813178ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم فايز السيد حامد سعده41412

36.53019.529.519.51913578ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم محمد حسين محمد على41413

36.53019.530181913477.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم ميمى ماهر ابراهيم زيد41414

35.526.5172916.516124.578ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم نبيه نبيه عبد المجيد عماشة41415

33302030192013278.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مريم وليد محمد محمد حسن شهبه41416

3427.519291616125.578ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ملك حشمت رضا جايل محمد زيد41417

35302029.517.518.513278.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ملك عبد العزيز معوض عبد العزيز قابل41418

33.5291929.518.519129.578ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه احمد السيد احمد زيد41419

31.530193017.51912878ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه هللا جمال على عبد هللا ابو الغيط41420

34.526.5193016.517126.558ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه هللا محمد السيد عبد الوهاب يوسف محمد41421

3324.5192913.51611957ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه هللا مدحت محمد على سيد احمد البلشه41422

312617.526.5151611658ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه حارس نبيل سعد محمد رحيم41423

32.52818.526.516.51712257ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه رضا عطيه ابراهيم شريف41424

33.52618.526.517.516.512257ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه علي عبد الباقي علي يوسف كيوان41425

32.52618.529151812157ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه محفوظ السيد عبد الباسط جمعه41426

28.52418291618115.566.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275منه وحيد منير محمد عبد الرازق41427

30.517.51825.51518106.566.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مها وحيد نجيب على41428

31.528182916.51812367ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مى السيد حسن حسن ابو المجد41429

342918.528.5162012647ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275مى عز الدين اسعد السعيد علي رزق41430

9.528.513.52211.511.58537ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ميرنا محمد مصطفى المتولي مصطفى41431
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34.52518.52814.518120.557ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ندا احمد عبد الجواد المتولي شريف41432

3729.519.528181813257ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ندا ايمن عبد الجليل المتولي سالطين41433

383020301919.513756.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ندا جمال ابو الخير محمد الغريب حسن41434

28.5211723.513.515.5103.557ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ندا رزق احمد حامد احمد سعده41435

34.52918.53014.517.5126.557ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ندا شعبان شعبان ديب محمد صالح41436

30.527.51929.516.51812357ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ندا محمد ربيع حسانين حسانين41437

38302029.51919136.567.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275نسرين عبد الناصر عبد هللا محمد سالمه41438

34.52918.529.517.51912957ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275نسمه محمد السيد عرفات41439

33.52518.529.517.51812457.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275نورا احمد جمال عبده محمد  طه41440

3428.518.530161812777ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275نيره محمد ابراهيم المعداوي يوسف بدر41441

3527.518.52915.518125.577ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275هاجر شعبان شعبان عبد الرازق الشال41442

21.51717.523.515.516.59574.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275هاجر محمود السيد على حالوه41443

352318.527.516.516.5120.577ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275هند حسن يوسف يوسف علي عوض41444

3127.518.5301718.512476.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275يارا ياسر عبد الناصر السيد سالطين41445

2622.517.52715.514.5108.577ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ياسمين السيد عبد الرازق عبد الرازق دهينه41446

34191424.57598.566.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ياسمين رضا منصور عبد الخالق دهينه41447

33.525193017.517.512576.5ادارة شربين  007محله انجاق ع  0275ياسمين عبد الفتاح عبد السالم عبد الفتاح ابراهيم41448

32.525183013.51611977ادارة شربين  007السالم ت أ  0276احمد رضا الشحات ذكى رمضان41449

332518.53017.51712477ادارة شربين  007السالم ت أ  0276احمد عطيه مصطفى ابراهيم شليوه41450

14.520.518.5281413.595.54.56.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276احمد وفا محروس وفا عبد الرحمن41451

2418.516248.56.59168.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276اسامه اسماعيل عبد القادر محمد عويضه41452

252118.528.510.513.5103.568ادارة شربين  007السالم ت أ  0276حمدى سعد ناصف محمد على الناغى41453

2125.518.527111310358ادارة شربين  007السالم ت أ  0276خالد حسين مختار ابراهيم احمد شليوه41454

31.523.5192814.513.5116.558ادارة شربين  007السالم ت أ  0276زياد زكريا سعيد على مصطفى41455

37.52819.53015.516.5130.578ادارة شربين  007السالم ت أ  0276سعد حسنى عبد العزيز عبد هللا عبد العال41456

31.517.51427.51414104.56.57.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276عبد الرحمن منصور محمد محمد محمد الزميتى41457

29.522.51929.514.514.51156.57.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276عبد الرحيم محمد ربيع يوسف عبد العزيز41458

3020.518.527.514.5141115.57.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276عبد هللا عبد الحميد عبد الحميد محمد على وفا41459

33.52619301618124.557.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276عبد هللا هانى صالح حسن عمر الصيرى41460

31.523183015.5161185.58ادارة شربين  007السالم ت أ  0276على عابد صبرى ابراهيم ابو العنين41461

34.52619301715.5126.558ادارة شربين  007السالم ت أ  0276فاروق هشام فاروق محمد على الزغبى41462

27.524.51929.51111111.567.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276فايد فوزى السيد ابراهيم احمد شليوه41463

31241928.51715.5119.56.58ادارة شربين  007السالم ت أ  0276كريم ابراهيم ابو العنين ابراهيم ابو العنين41464

3427.519.529.515.515.51265.58.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276محمود اشرف السيد محمد وفا عبد الرحمن41465

121513.518.58.514.567.55.57.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276محمود الحسينى انس احمد دهينه41466

20.5191927.51113.59758ادارة شربين  007السالم ت أ  0276محمود عوض على على العجمى41467

5.52318.5279.515.583.56.56ادارة شربين  007السالم ت أ  0276مروان عزب حسن عزب41468

312719.526.513.517.5117.57.57.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276نشات عالء ناصف محمد على الناغى41469

11.526.519.526121895.57.57ادارة شربين  007السالم ت أ  0276يوسف السيد سامى جمعه يوسف41470

3328203017.518.5128.588.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276اسراء رجب محمد ذكى41471

28.52819.5301719.51237.58.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276انجى عصام محروس وفا عبد الرحمن41472

33.52619.53018.520127.58.58.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276ايمان محمود عبد الرازق عبد الرازق سعد41473

1015.519.52615178688ادارة شربين  007السالم ت أ  0276دنيا صبرى صبرى عبد المقصود رخا41474

292719.52917.519.512288.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276ساره ياسر عبد الفتاح الشرباصى41475

27.52719.528162011888ادارة شربين  007السالم ت أ  0276سلوى محمود المحمودى عامر41476

172019.52914.518.51007.57.5ادارة شربين  007السالم ت أ  0276عهود عبد الهادى السيد محمد الحرايرى41477

28.52419.52916.519.5117.57.58ادارة شربين  007السالم ت أ  0276غاده عبد الرحمن محمد قاسم الزلعه41478

3526.519.52816.519.5125.588ادارة شربين  007السالم ت أ  0276فاطمه رأفت محمد  محمد الزميتى41479
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352519.5291920127.57.58ادارة شربين  007السالم ت أ  0276فايزه عبد المعطى محمود المنجى41480

222619.529.516.519.5113.57.57ادارة شربين  007السالم ت أ  0276مياده وليد شوقى محمد السيد الحنفى41481

29.52619.529.517.5191227.57ادارة شربين  007السالم ت أ  0276ناهد اشرف حسن عبد الوهاب الكتامى41482

222719.528.51719.51147.57ادارة شربين  007السالم ت أ  0276هانم عبد القادر عبد المنعم جوده على41483

292619.52615.513.51166.56.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ابراهيم ابوفراج كمال عبد الغفار41484

28.52619.527.514.513.51165.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ابراهيم حمدي ابراهيم المتولي سالمه41485

16.52415.523916.5884.55.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم عبد الفتاح41486

33.52918.527.516.515.512566.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد اسماعيل عبد الجواد عبد المجيد حسن41487

27291927.516.518.51195.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد السيد عبد الغفار عبد الرحمن هويدى41488

342919.52915.51812777.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد العربى محمد ابراهيم شعالن41489

17291922.51514102.54.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد المتولي سعد المتولي المتولى41490

34.53019.5302019.51346.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد امين دهينه السيد دهينه41491

303019.5291814.5126.56.56ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد حماده فتحى محمود خلف41492

2528.519.529.518.51612167.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد حمدي السيد محمد علي سراج41493

2930183016.518.5123.566ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد رضا ابو القاسم ابراهيم عبد هللا41494

353019.5302019134.588ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد رضا عبد السالم عبد الباقى العدل41495

252717.5271517.5111.566.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد رضا منصور الباز شمس41496

28.53019261615.5119.566.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد زكريا احمد ابو النجاالكيال41497

14.5221620141886.54.55ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد طاهر محمد عبد السالم الجوهرى41498

35.53019.53018.519.5133.587.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عادل حسن احمد صقر41499

353019.53019.519.51347.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عبد الرحيم عبد الفتاح حسين قنديل41500

31.53019.528.51819.5127.548.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عبد السالم عبد السالم احمد الشحات41501

342919.52717.51812735.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عبد السالم عبد العزيز احمد محمد شمش41502

36.5301929.518.517.5133.537.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز داود41503

28.52917.5301517.512056.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عبد الهادى عبد العزيز عبد الهادى سعيد41504

3024.519.526181811847ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عدالن احمد عبد الباسط الزغبى41505

28.527.519.529.517.515122.559ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عدالن عبد العظيم عبد الباقي عطا41506

292819.5261614118.559ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عالء عبد الرحمن محمد علي حمده41507

3628.519.529.518.518.513247ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد على عبد السالم محمد احمد صقر41508

28.521.518.523.516.518.5108.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد عماد حمدى احمد رزق الشربينى41509

252519.526.517.519.5113.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد فخرى الغريب الدسوقي الهنداوى41510

35.52819.527.51618.5126.548.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد فضل فضل عبد الهادى مصطفى41511

352919.529.51719.513056.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد فضل محمد احمد الكيال41512

35.52919.5301817.513257ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد مجدي حمزه السيد عطا احمد41513

352719.5291617.5126.536.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد محمد اسماعيل على اسماعيل زور41514

322717.52813.516.511846.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد محمد صبرى النبوى ابراهيم41515

1823.518.52412.51596.536ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد محمد لطفي عوض عماشه41516

22.52819.5251616.511145.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد مسعود ذكي نافع41517

32.53019.5261717.512544.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد نبيه عبد الحميد المتولى عباده41518

332919.5261615.5123.545.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد هشام عبد الـله احمد احمد باز41519

31.52819.52917.518.5125.546.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد هيثم محمود محمد محمد حجازى41520

22.52716.529.51313.5108.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد وليد محمد الحديدى محمد شعالن41521

3528.519.52816.519127.548ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277احمد يحيي عبد العال يوسف عبد المقصود41522

212019.522121794.534.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ادم محمد عبد السالم مصطفى شعيب41523

232819.5271715.5114.548ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ادم محمود يحى صادق محمد41524

33291826.51920125.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ادهم ايمن شكرى محمد ابراهيم41525

242918.5271816.5116.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ادهم سامي ابراهيم سيد احمد نور الدين41526

26.52918.530181912248.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ادهم محمد عبد الجواد يوسف فوده41527
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2829192917.519122.548ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ادهم محمد غازى عطيه عطيه البصاص41528

3630203018.518.5134.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسامه احمد عبد العزيز عبد العزيز العوضي41529

34.53018.530181913158.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسامه عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد هاللى41530

3022.519.53015.518117.546.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسامه محمد بكر عبده الدروانى41531

2627.519.529171711937.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسامه مفيد عبدالـله هويدى المهدى41532

23.52919.52516.517.5113.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم السيد عبد الرازق السيد محمد العيسوى41533

5.5119.5241486447.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم سمير ابو الفتوح عبد الرازق المتولى زهره41534

19.527192716.51310938.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم عبد الرحيم مسعد محمد41535

373019.53018.52013539ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم فايز عبد العظيم عبد الباقى السيد عطا41536

312919.53018.51912858ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم محمد سامي السعيد محمد41537

3229202816.519.5125.549ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم محمد عبد الجواد السيد شبانه41538

22.52918.52516.515.5111.538.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم محمد عبد الرحيم السيد عوض41539

28.52816.527.51720117.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم محمد عبد الكريم عبد المؤمن السيد41540

372918.529.5182013248.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسالم محمود فضل عبد الهادى مصطفى41541

82219.5231215.584.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماعيل السيد السيد احمد عزالدين يوسف41542

29.52919.52816.517.5122.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماعيل سمير احمد ابراهيم محمد عطوان41543

22.52919.5281515.511447.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماعيل صبري اسماعيل حامد فوده41544

31.528.519.529.5161612557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277السيد حسن حلمى ابو الفتوح عبد الباسط الزغبى41545

34.53018.530181713138ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277السيد خالد محمد عبده العشرى41546

242819.525.517.518114.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277السيد فتحي السيد محمد جاد ندا41547

18.521.519.5261315.598.535.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277العيسوى محمد العيسوى محمد العيسوى41548

2927.514.526.51511.5112.536ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277المتولي ود محمد الغريب عبد العزيزالسواح41549

3326.517.523.514.518.511557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277امير ابراهيم محب عبد الغني سيد احمد41550

30.52818.527.51819122.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمن عبد الجواد عطيه عبد الجواد عبده41551

16.5199.52014127955ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمن عبد الفتاح محمود جوده شهاب41552

212715.5241716104.556.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايهاب محمد غازى عطيه عطيه البصاص41553

31.52418.530191912358.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277باسم سمير جمعه الشحات مصطفى خاطر41554

30.527.51928.51819123.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277باسم صبرى فهيم فهيم يوسف زناتي41555

27.5281929.517.518121.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277جمعه رضا جمعه محمد على41556

36302030191913548.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حازم اسامه عبد العال عبد العال  سليمان41557

17.522162817.51910147ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حازم رمضان عبد الرازق عبد القادر اسماعيل41558

27.52915.527.516.518.511658.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حسام عبد المنعم احمد عبد المنعم عاصي41559

27.52617.529171911748.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حسن شعبان حسن محمد41560

33.53017.530182012948.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حسن وليد حسن عبد المطلب حسن41561

27291929.51816122.548ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حسين السيد شعبان محمد رزق الشيخ41562

30.52216.529.518.51711748ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حمدي عبد اللطيف عبد اللطيف مصطفي البعطيطي41563

29.52719301517120.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حمزه عالء عثمان فهيم محمد يوسف41564

32.525.518.5281718121.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خاطر احمد السعيد محمد الموافى41565

333020301917.513257.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خالد اكرم امين عبد العزيز داود41566

3027.51929.517.518.5123.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خالد ايمن احمد محمد دويدار41567

34301929.51816.5130.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خالد حامد المهدي ابو الفتوح عبد السالم41568

31.52819281817.5124.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خالد محب حسين ابراهيم اسماعيل41569

2424.513261617.5103.537.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خالد محمد محمد حامد نور الدين41570

30.52619.528.51717121.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خالد محمود الشحات محمود محمد عبدالـله41571

36.530203018.518.513547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خالد ممدوح صدقى محمد محمد41572

36282030191913357.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رامى ايمن محمد السعيد محمد عبد الجليل41573

9.51312155.555547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحيم احمد محمود سعد عبد المقصود41574

31.52516.52814.517.5115.536.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رضا ابراهيم السيد عوض السيد عطا الـله41575
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32.5291928.51518.51244.58.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زياد اسماعيل سعد محمد موسى41576

33.52719.529.51919128.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زياد خيري ابراهيم عز الدين البحراوي41577

3529203016.519130.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زياد رضا السيد عبد الفتاح احمد41578

28.5191928.516.518.5111.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زياد فكرى فضل المندوه البكله41579

36.53019.528.51919133.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زياد محمود عبد العزيز السيد العوضى41580

27.517.51725.51418101.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سامح هانى السيد ابو المعاطى البكله41581

35241928.516.51812347.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سراج مصطفى سراج عيد سراج41582

3327193018.519127.54.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سمير الحسين ابراهيم عزالدين البحراوي41583

23.5281821.512.517.5103.54.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سيف احمد زكريا عبد المقصود عبد المقصود41584

35291928.518.51813057.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سيف عبد السالم حامد ابراهيم محمدين41585

35.524.5193020191294.58.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شريف ايمن شريف مقبل شريف41586

30.5251628.517.520117.54.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شعبان محمد شعبان محمد عويضه41587

19229.514.51118763.56.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شعبان يوسف شعبان يوسف المنسى41588

11.511.515.515.51018644.55.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277طارق احمد عطيه زكي محمود الزكى41589

352819.5292020131.546.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عابد عبد العزيز بكر عبد العزيز عوض41590

3425162616201174.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد الحميد نجاح عبد الهادى عبد الغنى41591

343018.527.520201304.58.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد الرحمن شفيق محب عبد الوهاب عياد41592

31.527.515.5291820121.54.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد الرحمن عبد السالم توفيق على صقر41593

302814.528.517.520118.53.56.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد السالم اشرف عبد السالم احمد الشحات41594

29271625.517.5201157.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد القادر رضا عبد القادر محمد هويدى41595

3630202920201357.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد الوهاب رضا عبد الوهاب السيد باز41596

3529.517.52818.520128.578.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد الرحمن مجيب عبد السالم حسن غنيم41597

29.5281627.517.520118.54.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد هللا السيد محمود محمد عبد هللا41598

36281528192012647ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد هللا راضى عبد هللا معوض على معوض41599

24.520.512.527.5151810056ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد هللا صالح عبد المقصود الطنطاوى41600

3228182916.519.5123.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبد هللا محمد محمود عبد الغنى الشحات41601

202716.52711.51910277ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عثمان عاطف نبيه محمود سالم41602

3127.517.52818.517122.548ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عزت عرفه عزت السيدعوض41603

31.52918.527.51717123.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277على احمد عبد السالم احمد الشحات41604

29.5241723.5913.510376ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277على عبد الرحيم عبد العال على خلف41605

35.53018292019.5132.578ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277على عبد العال على عوض الصياد41606

33.53019.52919.519.5131.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277علي ماجد عبد الخالق عبد الهادي محمد41607

000000000ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عماد عبد الباسط ابو الفتوح عبد الباسط41608

312919.5291816.5126.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عماد وائل على محمد41609

27.52417.528.517.514.511568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمار اسماعيل ابوبكر ابراهيم زايد41610

372919.5301819.5133.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمار حاكم عبد الرحمن موسى عريقى41611

28.52419.527.51415.5113.548ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمار حسن ابراهيم على داود41612

352919.529.518.519.5131.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمار مسعود محمد احمد البكرى41613

35.53019.529.51820132.566ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر حسن حسن الغريب المنسى41614

38.5301929.519.519.5136.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر عبد الرحيم عبد الباقى عبد المعطى السيد دهينه41615

35.53018.529.51819.5131.577.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر عبد العال احمد عبد الفتاح جادو41616

33.52919.527.517.519.512767.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر علي خطاب علي خطاب41617

292919.5271719.5121.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر محسن زكريا عبد الوهاب قنديل41618

35.53019.528.519.519.513368.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر محمد عمر توفيق السيد الهنداوى41619

34.53019.53019.520133.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر محمد وهدان محمد علي هويدي41620

19.518.51523.51517.591.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر مدحت عبد الباسط محمد عيد41621

322819.529.517.519.5126.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمر ياسر محمود السيد قزامل41622

15.52219.522.516.5169647.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمرو خالد ابراهيم الطنطاوى41623
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29.52815301819.5120.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عمرو خالد محمد المكاوى حسين41624

182117.52616.5189967.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس السعيد محمد على شعالن41625

16.52119.52917.519.5103.567ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس العربى نعمان عبد الخالق عطيه41626

292619.5291719.5120.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس الغريب حسن عبد السالم النجدى41627

322919.529.518.517.5128.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس صابر صابر محمد البدويهى41628

35.53019.529.51920133.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس عصام عبد الرحيم عوض محمود البكله41629

3523.519.52915.519.5122.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس فايز السيد عبد الباقى البكرى41630

272919.53017.519.512359ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس فخرى السيد عبد الحفيظ محمد41631

35302030192013457.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فارس محمد صابر محمد جمعه41632

282919.529.51616.512267ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فتحى عثمان فتحى عطيه عطيه41633

35302029.518.519.513358ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277كريم احمد عبد السالم السيد محمد41634

32301829.518.519.512857ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277كريم السادات محمد محمد ابو زيد41635

36301830202013457.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277كريم عالم حمدى مسعد ابو العز علم الدين41636

302917.529.5161512248ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277كريم على يونس على على داغر41637

24.52818.52918.519.5118.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277كريم مسعود السيد احمد عبد العال41638

34.52920302019.5133.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277كريم ممدوح عوض السيد يوسف41639

142517.5271715100.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277كمال خالد صالح محمد جادو البالس41640

137.59.5189.51357.526ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ماهر عاطف وهبه السعيد الزغبي41641

2728.519.529171712147.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محسن ياسر عبد العظيم السيد احمد البكرى41642

21.528182317.519.510847ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد ابراهيم محمد ابراهيم دعدع41643

1716122512.514.582.527.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد ابراهيم محمد عبد الحفيظ مصطفى41644

28292030192012647.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد احمد اسماعيل حامد العيسوى41645

33.52817.53018.518127.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد احمد عبد الخالق عبد الهادى محمد41646

30.525.519.529.518.515123.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد احمد عبد الفتاح عبد الحميد هاللى41647

31.524.51828.519.519.512247ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد احمد على مصطفى محمد41648

35.53018302017.5133.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد احمد كمال عبد اللطيف قنديل41649

343018.529.52019.513258.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد احمد محمود عزالدين الجوهرى41650

917.51520.51412.5763.55ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد احمد مصطفى متولى41651

3630193019.517.5134.548.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد اسماعيل محمد النبوى ابراهيم الديب41652

22.51714.521.513.5178927ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد اشرف عبد الجواد السيد خليل41653

3530193018.520132.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد اشرف عبد الفتاح العدوى عطوان41654

21.52618.5191417.59957.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد اكرامى سعد محمد المرشدى41655

27.5281426.516.518.5112.537.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد السعيد عبد الحفيظ محمد رجب41656

28281624.513.519.511047.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد السعيد عبد السالم محمد البرناوى41657

26.525.517.52114.51910558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد السيد السيد احمد عبد العال شهاب41658

23.524.517.52516.519.510738.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد السيد عبد الرحيم عبد الفتاح عبد المعطى هويدى41659

313018291819.512638ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد ايمن ابراهيم الدسوقى المندوه41660

23.58131915.516.57938ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد حمدى محمد ابو النجا ابراهيم41661

34301930192013268ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد خالد صبح علي عبد العال41662

37.53019301920135.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد رجب المتولى جوده عطوه41663

26161422.511.519.59027.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد رجب عبد هللا ابو الفتوح ابراهيم41664

32.530192819.519.512957.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد رجب عوض السيد يوسف خضر41665

3123.5192916.519.511957.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد سعد عبد الجواد يوسف فوده41666

2824.517.52617.519.5113.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد صبرى عوض عبد العزيز البكرى41667

3026.517.5271515.511657ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد صالح محمود فهيم محمد يوسف41668

2926.51827.516.519.5117.537ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد طارق طه عوض محمود41669

3829.51929.5182013457ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد عادل محمد عبد الجواد زهره41670

201516.5211113.583.556.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد عبد الرحمن محمد ابراهيم عبد اللطيف41671
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26.521162115.51510066.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد عبد السالم يوسف حسن العشرى41672

34.52917.528.51919128.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد عبد القادر محمود محمد المنجى41673

33.5271829.518.519.5126.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد عطيه عبد الرازق عبد القادراسماعيل41674

32.527.518.5281719123.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد عمرو عبد المنعم عبد الخالق داود41675

34.528.51929.517.51912958.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد عونى عبد المنعم ابو النجا الكيال41676

26171824.51814.5103.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد فايز حجازى محمد حجازى41677

16.520182315.5169345.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد ماجد عبد هللا هويدي المهدى41678

20.52014.523.517.517.59628ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد مجدى عبد السالم ابو النجا ابراهيم41679

34.52517.528182012347.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد محمد عبد الفتاح صقر41680

35.52817281919.5127.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد محمود احمد علي مصطفي البعطيطى41681

2925.51420.51617.510557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد محمود احمد عوض هاللى41682

28.51915.526.513.518.510337.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد محمود المتولى محمود رزق41683

3730192919.519.5134.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد ناصر السعيد عبد الرازق رزق41684

2627.519261818116.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد نجاح شعبان محمد الشيخ41685

35.52718.529.518.519.512957.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد نجاح عبد الرحيم حسن الحسينى41686

27.525.51928.516.51711757.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد هشام محمود خاطرالموافى41687

3627.518.52817.519.5127.548.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمد وليد فتحي عوض السيد البكله41688

38.52919301919135.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود اسماعيل محمد محمد الموافى زيد41689

38301930181913558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود اشرف محمد عبد الجواد عبد النبى زهره41690

38.530193017.519.513567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود اشرف محمد عبد الوهاب حسانين41691

148.512221314.569.546ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود حسن عبد السالم حسن عوض41692

28.5201924.518.519.5110.567ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود عبد السالم السيد السيد فوده41693

2215172415.51393.547ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود عبد الفتاح محمود جوده شهاب41694

342817.52618.52012477.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود عبد هللا محمود سيد احمد نور الدين41695

232110.52314.514.59276.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود فراج المغاورى السقا على زهره41696

342518.528.514.519.5120.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود فوزى سعد محمد موسى41697

27.5291927.512.517115.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود مجدى السعيد عباس دويدار41698

36.5301929.52019.513577.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277محمود مختار احمد حسن غنيم41699

302717.5291719.5120.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مديح المندوه حلمى المندوه محمد القرفش41700

30.53020281818.5126.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مروان عبد العزيز فريد عبد العزيزعبد البارى41701

25.530182914.519.511765.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مصطفى عصام مصطفى عبد الواحد محمد41702

32.53018291618.5125.567ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مصطفى ماجد توفيق ابراهيم محمد زور41703

18.5211423.51217.58926ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مصطفى محمد السيد عبد العزيز عاصى41704

30.526.51624.51519112.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مصطفى محمد عوض محمود المتولى41705

2925.5162515.51911157ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277معتز محمد رزق عبد السالم رزق41706

23.523.51824.51519.5104.537ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منصور رضا الباز السيد عوض41707

27.53019301920125.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ميسره الحسينى عبد الخالق الحسيتى مصطفى41708

332918.5281719.5125.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ميسره حسن عبد الرحمن سيد احمد العسيلى41709

2827192916.519119.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هشام على جبران على يوسف41710

242718.529.516.518115.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ياسر عبد السالم محمود السيد محمد41711

29.52818.52717.518120.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يوسف سمير ابراهيم عبد العزيزمحمد داود41712

10177.518.5715.56037.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يوسف فاروق محمود عبد الخالق حسن41713

10.51371881156.554.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يوسف كريم فكرى عبد المطلب حسن41714

22271724171910757.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يوسف محمد ابراهيم عبد الهادى عطيه41715

36.53020291919134.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يوسف محمد ابو العز عبد السالم41716

35.530203019.518.513557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يوسف ناجى احمد محمد سيد41717

33.5261928.51618.512357ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يوسف هانى حسن على داود41718

27281826.518.514.511866.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسراء ابراهيم محمد ابراهيم يوسف41719
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2828.519271915.5121.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسراء على عبد الجواد السيد محمد عيطه41720

252618.52515.51411078.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسراء عوض ابراهيم عبد العال البهيدى41721

20.52418.521.513.517.59869ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسراء محمد محمد عبد السالم ليله41722

3630202919.520134.578.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماء شريف عبد المنعم فهيم محمد يوسف41723

37302030202013748ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماء عادل عبد الحميد جوده عيسى41724

34.53019281819.5129.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماء عبد الحميد عبد الهادى عبد الحميد عوض41725

3128.5182718.519.512357ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماء عدالن عطيه زيد علي الدروانى41726

11.527.518.52415.517.59778.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماء كارم عوض السيد البالسى41727

35.53019281718129.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اسماء ماجد فتحى عبد الباسط الزغبى41728

36.52919292019.5133.587.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277االء جمال عبد الرازق عبد الفتاح ليله41729

36301926.517.51712978ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277االء محمد عزت محمد رمضان41730

3529.518.526.518.51612867ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277امال عبد الجواد عبد المنعم عبد الجواد عطا احمد41731

33.5301828.5191912967.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277امل حسن طلعت عبد العال البكرى41732

26.530182315.514.511367.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277امل عاطف ابراهيم هاشم محمد41733

34301929.517.51513077.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277امنيه اسماعيل ابراهيم السيد خاطر41734

232618.525.512810556ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277امنيه كمال عبد الوهاب عبد العزيز البكرى41735

000000000ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اميره قدرى حمدالـله محمد السيد41736

38.53018.527.519.51813488.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277اميره محمد عثمان ابراهيم الدسوقى41737

342918.528.5181912878ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277انتصار حسن طلعت عبد العال البكرى41738

36.52918.52918.519.5131.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277انجى سعد ابو الفتوح على البعطيطى41739

38.5302029.517.519.5135.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277انغام محمود عبد البنى عبده على41740

241113.517.513.51379.554ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان المتولى على محمد حمده41741

3410.51523151697.556ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان ايهاب غازى جوده عيسى41742

33.53018.5291619.512756.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان سالمه عبد المنعم عوض محمد41743

38.5301929.519.520136.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان محمد عبد المنعم زهرى رفاعى41744

38302028.51920135.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان محمد محمد محمود احمد41745

37.5302029.518.519.5135.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان محمود محى الدين السيد سالم41746

38.53018.53019.520136.567ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان مصطفى محمد عزالدين مصطفى الجوهرى41747

35.5261728.517.517.5124.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايمان ممدوح طاهر عبد المنعم عاصى41748

2617.517.528.515.51610557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايه احمد عوض عبد الحاكم عاصى41749

3525.518.5291717.512566.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايه رضا رياض على رزق مشالى41750

36.52719.528171612856ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايه صالح النبوى السيد البكرى41751

33.528.519.5291919129.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايه عبد الخالق السيد عبد الخالق البكرى41752

35.53019.530201913558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ايه محمد بكر عبد السالم النجدى41753

35.529.5192916191295.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله اشرف حامد عبد الرحمن عبد الرحمن  الزغبى41754

37301929.51919134.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله سالمه حسن عبد العال41755

32.529.519.5271718.5125.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله عاطف احمد عبد العال سليمان داود41756

332619.5251719120.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله عبد الغنى ابو الفتوح عبد الغنى المنسى41757

33.528.52028.517.51912857.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله محسن ابراهيم خليل جمعه41758

36.530192316.52012556.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله محسن عبد العاطى الدسوقى شعالن41759

363019.52818.51913258ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله محمد عبد الهادى حسن هاللى41760

ى على41761 32.53019.528.51919129.55.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله محمود جوده الوردان

342619.529.516.519125.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسمله محمود محمد عبد الغنى دهينه41762

3223.519.52716.519118.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277بسنت مصطفى عبد الجواد محمد احمد صالحه41763

232117.524.510189646ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277تغريد فرج كامل السيد عيد41764

37291929.51920133.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277جهاد احمد عيد العزيز احمد عبد العزيز علم الدين41765

35.528.519.529.51919.51326.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277جهاد هانى بكر الهجرسى الباز41766

32.528.517.529.518191265.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277جودى اشرف بكر عبد العزيز عوض41767
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32.529.51729.51818126.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277جيهان عبد السالم عبد السالم عبد القادر اسماعيل41768

3129.5172917.52012478ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حسناء حسن عوض عبد الحاكم محمد عاصى41769

33.5301929.519.520131.578ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حسناء عبد المنعم احمد عبد المنعم عاصى41770

34.53019.530192013377.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حنان عادل محب السيد عيد41771

23.52719.52714.520111.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حنان عبد القادر محمد عبد القادر عبد القادر41772

323019.5301919130.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حنين السيد عبد الرحيم سيد احمد41773

343019.528.5182013058ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حنين خالد دويدار عباس محمد41774

3329.519.528.518.52012968ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277حنين محمد اسماعيل عبد الفتاح احمد41775

31.5301929.5191912958ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خلود رضا عبد الجواد فهيم ابو حشيش41776

36.530202919.5201357.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خلود رضا محمد حامد نور الدين41777

372917.529.5191813278ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خلود شعبان عفيفى عبد العزيز النجدى41778

343019.5301820131.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277خلود عبدالـله محمد محمود عبد الـله41779

2726.519.528.51614117.548.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دعاء عبد البارى عبد البارى االمام شعالن41780

36.5282029.518.520132.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دنيا اشرف نبيه السيد عطيه غزى41781

3528.52029.518.520131.578.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دنيا ايمن فتحى عبد الحفيظ العزونى41782

26.52619.528.51519115.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دنيا رضا جوده عبد العال حسن41783

35.52719.52917.519128.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دنيا محمد ممدوح عبد الهادى اسماعيل41784

332919.528.5161912658ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دنيا محمد يونس محمد السيد ليله41785

29.524.516.5271715114.556ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دينا رمضان فهمى على اسماعيل41786

342619.52116.511.511746ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277دينا نادر يوحنا فهمى كيرس41787

يا عصام احمد ابو العزعلم الدين41788 32.52819.526.51820124.577.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ران

323019.528.518201285.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحاب حلمى حلمى عبد العزيز عبد المعطى41789

34.53019.527.518.5201305.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحاب عزمى حمدى انور عبد الجواد41790

34.529.517.527.519.520128.54.56.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحمه ابراهيم حلمى عبد العزيز هويدى41791

3629.5202818.5201327.59ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحمه عزالدين كمال حسن41792

32.51819241419107.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحمه فتحى احمد يوسف قنديل41793

ام احمد سعد41794 3028.520271820123.55.58.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحمه مجدى محمد االم

37.530203019.52013768.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رحمه محمد عبد الرحيم السيد احمد41795

332919.527.517.520126.57.59.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رفا المهدى محمد على هاشم41796

34302028.51720129.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رفيده عالء محمد عبد العزيز محمد41797

37.53020291920135.53.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رنا سمير محمد محمد رزق ليله41798

34.529.518.528.516.520127.57.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رنا عبد الحليم عبد الحليم عبد الصمد فرج41799

3028.519.526.516.5201215.58.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رنا عبد الرحمن عبد الجواد رزق41800

35.5301829.5191613268.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رنا عبد الهادي هالل عبد الهادي ابراهيم41801

33.53018.53017.518129.577.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277رنا كمال علم الدين السيد غزى41802

31.526.51925.51618118.588ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277روان العربى محمد السيد محمد العزب41803

3830203019.520137.569.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277روان خالد عثمان صبح حسن زهره41804

3327.5202616.518.512369.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277روان عبد العاطى توفيق عبد العاطى القرفش41805

3630193018.520133.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277روضه السيد محمد رزق ليله41806

37.53019301917.5135.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ريم ياسر محب عبد الوهاب عبد الهادى عياد41807

37.530173018.518.513379.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ريناد عبد السالم عبد اللطيف عطا41808

38.5291929.5181913468.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ريهام صبرى السيد عبد الفتاح احمد41809

37.529193017.51713357.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زينب طه عبد السالم عبد العزيز عامر41810

373018.53017.51913367.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زينب عبد الهادى عبد الباقى دهينه41811

2115192510159066ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زينب على السيد احمد الجيوشى41812

372918.529.51718.513158ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زينب عمرو يحى توفيق الهنداوى41813

35.5301929.516.519130.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277زينب ماجد فتحى عبد الباسط الزغبى41814

38.528.51930202013658ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره جوده الدكروى جوده41815
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37.5301928.5192013468ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره طلعت احمد عبد الرازق المرشدى41816

36.530193019.51813558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره عبد الرحمن محمد عبد الغنى عيد41817

37.53019.529.519.51913669ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره عبد الرحيم محمد على خطاب41818

292918.527.516.517120.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره عبد السالم يوسف حسن العشرى41819

36301929.51918133.557ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره محمد زين العابدين محمد محمد حجازى41820

352918.527.517.519127.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره محمد عرفات عبد الملك سالمه41821

31.52518.528161711958.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ساره يسرى يوسف عبد السالم يوسف البالسى41822

3630192716.520128.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سعاد مجدى ابوبكر عبد العزيز عوض41823

383019.5281918134.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سلمى عمرو مصطفى معوض عبد الحليم41824

34.529193018.51813158.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سلمى مدحت على عمر محمد اسماعيل41825

353019.5301719131.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سماء ياسر كامل محمد عبد الـله41826

34.53018.528.517.517.512948ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سماسم المرسى المرسى مسعد المرسى41827

30.5241727.515.511114.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سميه احمد السيد احمد الشربينى41828

38.53018301919135.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277سميه محب ابوبكر عبد العزيز عوض41829

39292030192013768.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شروق احمد عبد الرحيم احمد العوضي41830

34281830181712868.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شروق احمد عز السيد عوض الصياد41831

3627193018.520130.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد اسامه جابر ابراهيم محمدين41832

35291929.51719129.558.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد رضا على على داود41833

3830183018.520134.569ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد شوقى فتحى حامد غزى41834

37.530203019.52013768.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد طلعت محمد عبد الحميد المتولى41835

36.53019301920134.569.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد عادل عبد الجواد عبد القادر محمد عماشه41836

37.53019.53017.519134.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد عبد الجواد البنداري عبد الجواد البصا41837

33.528.518.52816.51512568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد عوض فتحى عوض غنيم41838

342818.528.5191712869ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد محمد زيدان عبد الرحمن عطا41839

383019.529.519.516136.559ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شهد مصطفى عبد الهادى زكى عطوه41840

37302030191713658.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شويكار محمد عطالـله محمد حسن41841

352819.529.5181813058ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شيماء عزت عزت عبد الفتاح41842

35.5301929.518.518132.557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شيماء عزمى عبد المنعم عبد الخالق41843

33.5291927.5181912769ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277شيماء محمد محمود احمد زهره41844

36.53018.530191813458ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277صفاء ايهاب احمد احمد العسيلى41845

3730193018.517134.547.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277صفاء محمد فرحات عبد المنعم محمد البالسى41846

36.529193018.51613359ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277صفيه موسى حمدان موسى عبد المطلب41847

3729.519281914132.5610ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ضحى اسماعيل دهينه السيد دهينه41848

32.512.518.526.516.519106.5610ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عبير السعيد صبرى عبد الخالق41849

36.53019301920134.569.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عزه عماد العربى محمد عطوان41850

35.53019.530191913468.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277عزه هيثم السيد عبد الحميد محمد41851

27.52919.529.51717122.569ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277علياء محمد عمر عبد العزيز هويدي41852

2729.519.530171912385ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فاطمه اشرف عزت السيد عوض الصياد41853

38.530203019.52013857.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فاطمه السيد احمد محمد المغربى41854

35.530203018.52013458ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فاطمه حمدى سعد محمد نوفل41855

33.52619231518.5116.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فاطمه ناصر ابوبكر يوسف عوض41856

302819.523.5161411767.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277فايزه على عبد المجيد على العزب41857

36.52920301916.5134.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277لؤا السيد محمد السيد عبد المجيد41858

33.529.519.5291817129.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ليلى حسن عبد العزيز حسن41859

1224.517.5251515.59447ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ماجده مجاهد فضل السيد مصطفى41860

39302030202013967.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مروه اسعد فؤاد عبد الهادى عبد العزيز41861

22.52518.524131610366ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مروه المنير سمير ابراهيم موسي41862

33.5292028.518.519129.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم اسماعيل كامل السيد ابراهيم41863
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292919.522.51613.511667.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم ايمن محمد صابر عبد الجواد41864

363019.52917.52013267.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم عدالن السعيد السيد الفطيرى41865

36.530202916.52013257.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم عالء عبد العزيز عبد العزيز المتولى البحرواى41866

322919.527.5171812568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم علم الدين ابو العز عبد السالم ابو العز41867

3730203017.517134.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم على محمد ابراهيم البالسى41868

343019.53017.51713167.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم محمد رزق حسن يوسف41869

36292029171813157.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مريم محمد محب مغاورى متولى41870

36302030181913458ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مفيده سمير عبد الفتاح عبد الحميد هاللى41871

3330202917.518129.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ملك حمدى عوض عبده العشرى41872

34.52819.526172012578ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ملك خالد عبد الجواد احمد البصاصى41873

3126.519.5221417.511377ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ملك محمد عبد الحفيظ محمد رجب41874

36.529.519.52919.52013478ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منار رضا عارف محمد حسن41875

362919.5301920133.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منار عماد حسن السيد شعالن41876

27.53019.53014.519121.578ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منال محمود سمير ابراهيم الدسوقى41877

37.5301929.5182013467.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه احمد صالح زكى عطوه41878

36.53019.53019.520135.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه الـله اسماعيل العوضى عبد العزيزالعوضى41879

292419.528.516.517.5117.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه طه السعيد عمرمحمد الحديدى41880

363019.53019.52013558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه عبد السالم الغريب جمعه عطا41881

33.53019.530161812967.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه عوض فوزى عوض صبح زهره41882

332919.52816.52012647ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه مجدى على عبده سالم41883

30.52819.527.51719122.566.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه محسن السعيد الغريب حامد41884

37301929172013268ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منه محمد عبد السالم حسن حجازى41885

383019.529.518.520135.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منى العربى كامل عبد الحميد علم الدين41886

33.53019.53019.520132.578.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منى المتولي حسنين عبد الخالق ابراهيم41887

36.53019.529182013358.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منى جمال يوسف يسن حجازى41888

34.53019.529.517.52013158ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277منى ياسر محمد امين جمعه41889

353019.529.5182013267.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مها ابوفراج كمال عبد الغفار41890

37.53019.530191913659ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مي سمير محمد حامد محمد نور الدين41891

363019.53017.51913379ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مي عطوه فتحى عطوه عبد المولى علم الدين41892

363019.5301719.5132.569ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277مى وليد ابو المعاطى عبده على رضا41893

302918.5281716122.546.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندا اسماعيل عبد الخالق عبد الهادى ابراهيم41894

352919.5301915132.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندا حسن حسن على عبد المعطى هويدى41895

36.53019.529.51616131.568ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى ابوصالح محمد ابوصالح شحاته41896

36.528.519.529.5171613168ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى اسماعيل عوض صبح زهره41897

36.53019.529.51919134.567.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى حمدى حسن عوض الصياد41898

31.52919.527.518.51412657ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى سعد خليل عزت الصعيدى41899

32.529203018.51913047.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى عبد الوهاب عبد الوهاب محمد حامد41900

37.53019.53019.517.5136.569ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى عبد الرحمن محمود محمد الصعب41901

36.53019.529.518.516.513458.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى عبدالـله نصر عبدالـله غزى41902

34.52619.527151612258ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى محسن ابراهيم مقبل41903

383020302019.51385.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ندى محمد بكر الهجرسى الباز41904

37.529.519302019.513668.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نرمين ابراهيم عطيه عبد المؤمن السيد41905

24.5171822.515.51597.537ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نرمين اسماعيل السعيد جوده سيد احمد41906

3621.51926.517.510.5120.54.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نرمين رضا محمد على الحداد41907

37.5292029.51817.51345.58.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نهى عمر عبد اللطيف السيد العزب41908

37.529.519.529.518171346.59ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نور حامد المغربى حامد احمد41909

393019.53018.515.513758.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نورا نصحى الشحات احمد الشحات41910

38.530203018.517.51375.58.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نورهان ايمن محمد المكاوى حسين41911
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383019.53018.517.513658.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نورهان صبرى احمد عبد العال الزغبى41912

34.529.519.529.51716.513058ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نورهان فتوح حسن عبد العظيم زهره41913

32.52919.528.51917128.568.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نورهان محمد عبد الجواد السيد محمد عيطه41914

3329.520301917131.559ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277نيفين صبري حامد محمود البكله41915

261617.525.512159745ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر اسماعيل ابراهيم احمد درويش41916

37.5302029.519.517136.56.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر اشرف احمد محمد عياد41917

29.52819.526.515.515.511957ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر صبرى عبد العزيز السعيد طه41918

30.5291726.51511.51186.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر عبد المعبود عبد العزيز عبد العزيز عاصى41919

35.530203018.516.513477ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر فايز محمد سليمان يونس41920

3730203018.515135.55.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر محمد عبد العظيم حسن السيد41921

3930203018.517.5137.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر محمد محمد السيد الزناتى41922

393019.53018.519.513768.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هاجر موسى طحان على41923

3529.52028.51615.51295.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هانم شريف عبد الهادى احمد محمد فوده41924

21261628.516.5111084.56.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هايدى السعيد احمد عبد العزيز عاصى41925

1821.517.519.51412.590.54.55ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هبه صبرى ابراهيم الشحات ابراهيم41926

3228.5203017.514.51284.57.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هدى محمد ابراهيم محمد حامد االفندى41927

3828.520291813133.55.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هدير ممدوح فهيم يوسف زناتى41928

333019.529.514.512.5126.55.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هنا ايمن عبد الحليم محمد عاصى41929

35292028.517.515.513058ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هنا محمد عبد الرازق محمد خليل41930

31.528.52027.517.519.512557.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277هند محمد بربرى حزين حرب41931

393020302019.513988ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277وصال عبد الرحمن الشربينى احمد محمد عيد41932

2827.519241517.5113.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277وفاء كمال راغب ابراهيم محمد عوف41933

33.527.51927.516.517.512476.5ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يارا عبد السالم محمد السيد محمد المهدى41934

33292028.51616.5126.558ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ياسمين اشرف المتولى عزالدين البحراوى41935

36.5302029.5182013468ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ياسمين عاطف عبد السالم على على هويدى41936

363017.5291818.5130.55.57ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277ياسمين محمد ابو الفتوح محمد علم الدين41937

333016.526.517.514.5123.55.58ادارة شربين  007محمود شهاب ع بساط  كريم الدين  0277يمنى محمد بدران محمد جمعه41938

32.521.515.528.514151127.57.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278ابراهيم مسعد محفوظ محمد تقى الدين41939

37.52519.52918.518129.568ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278احمد عويضه محمد المتولى عبد السالم41940

37.52716.529.517.517.51288.59ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278احمد محمد احمد محمد مسعود41941

35.522162816.516.511889ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278احمد وليد صبحى فودة41942

3524.514.527.516.515.511888.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278اكرم محمد محمود عبد الخالق المتولى االديب41943

33.52816.527.51717.5122.568ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278ايمن محمد عبد الجواد الشربينى الخليجى41944

352616.529.5121711987ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278توفيق محمد عطا هللا محمد علي41945

3525173017.517.5124.588ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278شهاب ايهاب ربيع محمد السيد41946

35.525173015.51812388ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278طارق احمد عوض فوده الدبوسى41947

35.52312.5291117.511188.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278عباده احمد عبد المنعم ابراهيم الحلو41948

34251729.515.518.51217.59ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278عبد الرحمن شمس الدين عبد الرازق عبد الجواد حموده41949

3724172819.517.5125.569ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278عبد الرحمن مجدى محمود احمد شرابى41950

362617.53017.52012788ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278عبد الرحمن محمد ابراهيم ابراهيم كشكه41951

32.52718.529.517.517.51256.58ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278فادى السعيد السيد محمد محمد الحطاب41952

33.52315291620116.56.58ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278محسن حسين السيد حسين السيد طبل41953

28.52513291318.5108.56.57.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278محمد العربي محمد عبد الرحيم العزب41954

332117.529.517201184.59ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278محمد حامد عبد الرازق محمد حامد41955

35231729.51720121.579ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278محمد زكريا السيد محمد القط41956

352415.528.511.520114.578.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278محمد شحته محمد احمد عمر41957

31.523.514.5281117.5108.54.58.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278محمود السيد محمد احمد يوسف حموده41958

26.52416.526.515.518.51096.57.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278مصطفى اسماعيل ابراهيم عبد الحميد جادو41959
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32.52315.52915.519115.54.57.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278مصطفي محمود محمد شعبان السيد القط41960

35.52416.529.518.517.512477ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278يسرى يسرى يوسف صالح محمد41961

3425172816.518120.547.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278اسراء احمد محمود عبد المقصود يوسف41962

33.52718.52816.520123.55.58ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278اسراء الموافى محمد الموافى العزب41963

35.52617.529.515.5201246.58ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278اسراء رشدي خلف خليفه خلف41964

362416.52916.5191227.58.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278اسماء محمد رمضان يحيى الشربينى عياد41965

383018.52919.5201357.59.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278حنين محمود احمد محمد مسعود41966

3628162818.520126.57.58.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278سلمى اكرامى حسن حسن محمود41967

33.52516.52914.520118.56.58ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278منى اكرامى ابراهيم ابراهيم كشكه41968

2524.517291518110.577.5ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278نورا هانى عبد هللا ابراهيم الشربينى41969

3427182820201277.59ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278هبه ابراهيم ابراهيم عبد الفتاح السيسى41970

33301828202012979ادارة شربين  007سواقى العرب ع م  0278يمنى نصر ذكريا حامد احمد حماده41971

27.522.51327161510647.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ابراهيم سعد ابراهيم عطيه حسن41972

22.52215.529.51719.5106.56.57.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ابراهيم يحيى ابراهيم عبد الغنى الرفاعى41973

36.53018282020132.579ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279احمد المرسى ابو النجا المرسى ابراهيم41974

33.52418.529.51420119.577.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279احمد حبيب عبد الهادى عبد الفتاح41975

2821.511.52410.52095.56.58ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279السعيد عبد الحافظ المتولى السعيد حماد41976

281812.527.5141610057ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279امجد وحيد صبرى ابراهيم الدسوقى الشافعى41977

32.525172816.5201194.57.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279جابر محمد جابر محمد عبد الرحمن الشافعى41978

28.52517.527.514.518.51134.58.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279جمعه مسعد ذكى المتولى بطيخ41979

33.5241729.517.520121.56.58ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279رمضان محمد محمد المتولى قنديل41980

34.526.5193017.520127.56.58ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279شهاب محمد محمد العربى لطفى عز الدين41981

332418.529.5171512248ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279صالح السعيد ابراهيم عبد الفتاح حافظ41982

332617.528.516201216.59ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279عبد الرحمن الدسوقى عبد المطلب الشربينى القصبى41983

2821.51527.5142010648.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279عبد الرحمن ناصف ابراهيم عبد الخالق بدوى41984

32.5291728.515.516122.56.57ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279عبد هللا كمال سميط الصفطى جاد41985

2627.5173017.5201186.59ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279عزت السيد مصباح يونس محمد العجمى41986

33.52217281814118.549ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279عالء هشام احمد محمد عريضه41987

34.522.51729.516.52012048.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279محمد احمد شعبان محمد على41988

3423.517.527162011848.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279محمد حاتم عثمان محمد فراج41989

3629183018181316.58.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279محمد حسين المرسى المرسى فرج41990

3224.51829.516.520120.56.57.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279محمد فوزى عبد العظيم صالح صقر41991

32.528.51829.51920127.548.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279مصطفى رضا محمود احمد سليمان41992

34.525.517.528.515.519.5121.548ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279اسراء رمضان ربيع طه على41993

33.52717.529.515.52012348ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279الشيماء هشام المندوه السيد غيث41994

3623172916.519121.548ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ايمان محسن عبد الشافى عبد الحى حسن41995

352717.529.51618.512548.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ايمان هانى مصطفى احمد غزى41996

28.52517.52916.516116.54.58ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279دنيا محمد وهبه ابراهيم محمد العزب41997

362718.5271819.5126.53.58ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279رحمه حامد مجاهد حامد ريحان41998

32.523.518.5281519.5117.568.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279رضوى حامد مجاهد حامد ريحان41999

34.527.518.5282019128.558ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279رنا على حلمى احمد بطيخ42000

33.527.517.52819.51912659.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ساره ابراهيم بدران ابراهيم بدران42001

33.528.517.5282020127.559.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ساره ابراهيم عبده مصطفى ابراهيم حريره42002

32.52214.527.511.51710859ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279سمر حمدى عبد الفتاح السيد فرج42003

33.52315261320110.549ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279شروق حامد حامد عبد الغنى ابراهيم42004

35241726.518.51912158.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279شيماء ياسر عبد القادر ابراهيم فرج42005

34.523.516.527.5151711769.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ليلى عوده الشحات يونس محمد42006

31.52113.528.51319107.53.59ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279مريم محمد عثمان محمد فراج42007
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312216271417.511059ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279منار السيد سعيد زاهر اسماعيل42008

34231728.515.51911848.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279منار عبد المنعم محمد القصبى42009

332317.52715.51911659ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279منى عوده الشحات يونس محمد42010

352315.527.516.520117.569.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279موده محسن محمد ابراهيم الدسوقى هيبه42011

352217.5271719118.559.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ناديه عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز البهنساوى42012

32.522.517.52716.52011659ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ناديه محمد محمد القصبى العيسوى42013

312316.52514.5201106.59.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ناريمان صالح جمال الدسوقى صالح سليمان42014

35261727.519.52012559.5ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279ندى السيد زكريا السيد صالح صقر42015

322417.527.518.520119.54.59ادارة شربين  007الشيخ سميط ع م  0279يارا مناع السيد الباز بدران42016

28.519.59.52710.518953.58.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280ابراهيم وهدان وجيه عبد الجليل42017

2522152816.510106.529ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280ابراهيم يوسف ابراهيم عبد الحميد42018

29.52815.529.518.516.51214.59ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280بهاء الدين احمد رمضان عبد الجليل محمد42019

1721132913.516.593.559ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280توفيق رمزى توفيق عبد الهادى42020

31221228.51520108.538.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280حسام مدحت عباس المرسى عبد الصمد42021

302414.5291618113.558.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280صالح ابراهيم السعيد ابراهيم على42022

30.521.514.526.5152010839ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280عبد الرحمن احمد ابو النجا احمد ابو النجا42023

25.52216.529.51819111.539.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280عبد الرحمن عمرو فتح هللا الشربينى يوسف42024

35.5221629.518.520121.539ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280عمار محمد على عبد الغنى ورشان42025

26.52114.526.514.51810339ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280عمرو السيد حسنى محمد السيد42026

242114.526.513119949.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280محمد ابراهيم محمد ابراهيم سند42027

24.516122611.516904.58ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280محمد السيد محمد محمد البط42028

32.52115.529161911439ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280محمد تامر محمد ربيع العوضى42029

3421.516.528.51719117.559.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280محمد سعد ابراهيم السيد البط42030

332516.527.514.519116.559ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280محمد طارق محمد ابراهيم غنيم42031

23.52211.526.5121895.549ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280محمد محمود وهبه الدفراوى احمد عيد42032

3328173019.519127.54.59ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280هادى محمد عبد الهادى محمد البط42033

35.52517291720123.548.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280يوسف هشام على عبد العزيز على العزب42034

3528.51628.518.520126.555ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280احالم نادر عبد الدائم محمد الشربينى42035

35.526.517.529.515.519124.559ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280اميره عامر احمد السيد الجبالى42036

35.52818.529.519.5191315.58.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280بسمله محمود حجاج محمود محمود42037

34.5281729.517.520126.569ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280حنين جمال عيد عبد الغنى ورشان42038

332315.524.518.520114.56.59ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280دنيا احمد محمد ابراهيم غنيم42039

32.523.515.529.514.520115.56.59ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280رحاب محمود على عبد الجليل42040

36.52516.52820201268.59.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280شروق عوض عوض محمد العشرى42041

3527.51629.518.519126.58.58.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280عبير زكريا ذكى عبد العزيز بنه42042

000000000ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280مروه محمد ابو شعيشع على عمر42043

35.526.5172719.520125.588.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280مريم على وهيه احمد ورشان42044

3426.517.53018.520126.589.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280منى رجب عبد الرحيم السيد البدوى42045

36.5251729.517.520125.589.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280منى مجدى السيد الدسوقى42046

3525.51628.5202012589.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280ندى ايمن عوض على المتولى42047

332712.5281819118.589ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280ندى عماد عبد الحكيم عوض42048

35.52714.529.518.52012588.5ادارة شربين  007عزبة البط ع م  0280هدى محروس على السيد الجبالى42049

35261629.51720123.58.59ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281احمد سامح ابراهيم عبد الحميد السيد السعدنى42050

19.52210.52812139246.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281اسالم محمد السيد عطيه ابراهيم42051

2222.59.527.513.5139557ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281عبد الرحمن محمد على عبد القادر42052

32.52414291619115.54.57.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281عمار ايمن عبد الوهاب المتبولى ابراهيم42053

352614.53017.52012348.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281عمر عبد اللطيف عوض عبده المتولى42054

332414.53015.5191172.59ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281فارس عوض رمضان عوض المتولى42055

Page 860



Term1

24.514627.58138046.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281محمد محمد رمضان الشربينى ابراهيم42056

35.5231329.5151911658ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281مهدى رضا السيد حسن ابراهيم42057

3628183018181309.58ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281امانى وائل احمد ابراهيم ورشان42058

34.52516.529.51920124.599ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281ايمان نجا محمد عبد القوى الحداد42059

36.52916.530202013299ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281بسنت ربيع محمد السعدنى42060

352916.529.5202013098.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281روان محمود ذكريا عوض جمعه42061

35.52814.529.517.52012598.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281سما هانى على احمد السيد السعدنى42062

362816.5302020130.58.58.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281سمر صالح فتحى ابراهيم سيد احمد42063

352919.529.520191339.510ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281شهد طه عبد الرحيم المتبولى ابراهيم42064

35.52918.528151912699ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281شيماء محمود فرج محمود محمود عبد السالم42065

372917.5302020133.599.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281صافى ابراهيم فتحى ابراهيم سيد احمد42066

29211124.581893.55.56.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281ضحى عبد هللا محمود السعيد النبوى42067

37291629.519.52013199ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281عبير خالد محمد على جوده42068

36.5292028.52020134910ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281فاطمه محمد محمد احمد السيد42069

38292029.52020136.589.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281مريم احمد السيد احمد حسن42070

34.5281429.517191238.57.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281مريم عيد الديسطى حافظ الديسطى42071

3727.519.527.52020131.5910ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281ملك عباس رمضان عباس معوض42072

332919.529.519.519130.589.5ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281هاجر احمد السيد احمد حسن42073

342915.529.518.520126.58.59ادارة شربين  007الشهيد عاطف خطاب ت أ  0281هبه بالل ماهر على العراقى42074

372516.529.519.519127.57.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ابراهيم الدسوقى محمد عبد الحليم42075

38.5261729.518.519129.57.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ابراهيم صبري احمد محمد يسن42076

37.523.5162714201187.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد السعيد عنتر جاد عبد الغفار42077

34.52416271719118.578.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد السيد الدسوقى عبد اللطيف الحجلى42078

37.52716.53019.520130.568.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد السيد فتح هللا العدل42079

3626182919191287.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد الشربينى رشاد الشربينى42080

3930193020191385.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد امجد محمد عبد العاطى غازى مصباح42081

39281929.518.51913479ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد بركات محمد عطيه42082

372517.529.51517.51247.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد ثروت مسعد ابراهيم طه42083

29.52614.527141811158.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد حازم محمود احمدابراهيم42084

393019.5302019138.578.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد حسام محمد فايق السيد الشربينى الشرقاوى42085

37231629.514.51912078.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد حسن رفعت حسن محمد42086

392512.528.515.519120.57.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد حسن كامل احمد مصباح42087

332215.52713.515.51115.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد عماد حمدى محمد على42088

36.525.51826.519.5191264.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد محمد ابو بكر عبد العزيز شلبي42089

342515.5281818120.57.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد محمد عبد العاطى الدسوقى42090

2820.51026.59.51494.53.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد محمد على امين المصلى42091

34.524142914.5191166.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد مفيد فتحى السيد حسن42092

342819.52915.51912688.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282احمد نورى حامد ابو الفتوح42093

352816.526.5162012288.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ادهم عوضين محمد عوضين42094

37.52818.53019.520133.56.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اسالم حسنى عبد الفتاح حسن الجنيدى42095

37.5241628.518.520124.55.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اسالم رجب عبد العظيم محمد42096

ام القاضى42097 34.52414261417112.55.57.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اسالم فكرى الرفاعى االم

362513.527.514.519116.567.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282السيد بشير السيد محمد42098

28.521.55.5191214.586.53.55ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282السيد تحسين عبد العزيز ابراهيم شحاتة42099

3421142812171094.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282المرسى هيثم المرسى عبد العزيز42100

37.52715.5301717.51275.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282جمال حماده عبد البديع السيد الزيات42101

37241629.51416.5120.567.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282حامد احمد حامد السيد الشرقاوى42102

36.52913271218117.55.57.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282حامد احمد طه امين زياده42103
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372515.52913.516.512066.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282حسن صبرى توفيق محمد42104

27.523.5162710.514.5104.55.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ذكى اسامه ذكى ابراهيم42105

30.52217.528.51519113.588ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ذياد سعد رزق حسين سعد42106

32.52519.528.51217117.57.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282رضا رضا شبل حسين42107

22.510.55.518.510116757ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282زاهر ياسر زاهر توفيق زاهر42108

31.52616291315.5115.54.57.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282زياد رضا الشرقاوى احمد42109

22221722.5131396.545.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282زياد عبد الحليم عبد السالم عبد الحليم42110

36.526.5202914.516.5126.558.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282سيف محمود المتولى ابراهيم بركات42111

32.526.516.529.512.516.5117.578ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282صبرى السيد صبرى عبد العليم السيد فرج42112

382718.5301418127.579ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282صالح اشرف عبد الهادى عبد الفتاح42113

3725192913.516123.567.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عبد العزيز الشحات عبد العزيز عبد الغنى42114

229.59.520.54965.577ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عبد هللا احمد ابراهيم محمد السيد42115

37.52517.528.515.51612459ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عبد هللا ايمن وجدى الدرينى42116

817.52.524.51753.53.54.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عبد هللا محمد جمعه ابراهيم42117

362518281516.512258.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عبد الرحمن رمضان الشربينى متولى محمد42118

33.522.517.5291815120.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عالء محمد رزق الدسوقى42119

34.521122812.51310878.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عماد عبد الصادق السيد عبد الصادق42120

24.52315.5261415.510388ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عمار محمد رمضان محمد عبده42121

3927203018.516.5134.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عمار محمد عبد الخالق بدير عبد الخالق42122

38.52718.529.517.516.513188.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عمار ياسر على سليمان على42123

372718.5301714129.578ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عمر احمد محمد احمد جادية42124

272017.52614.5161057.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عمر محمد الشربينى عشيش42125

34.528.518.5291917129.588ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عمر محمد فاروق عبد الجواد42126

37.52819.526.51717128.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282عوض رضا سعد على النوسانى42127

37.521.517.523.513171135.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282غازى عادل غازى عبد الحليم42128

34.52719.529.514.5171257.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282فارس احمد الشحات احمد42129

28.52211.52810.515.5100.568.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282فارس حسنى الشربينى يوسف42130

37.528183013.5171277.57.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282فاروق محمد فاروق ابراهيم42131

ام القاضى42132 33.52415.527.51618116.569ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282كريم احمد الرفاعى االم

2721162813.513105.568.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282كريم محمود ربيع سالطين42133

28.52215291515.5109.568.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282كريم هيثم جمال معوض القطرى42134

23.5251728.512.511.5106.578ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282كمال محمد كمال ابراهيم المرسى42135

29.521192912.515.51117.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محسن حسنى يسرى احمد خليل42136

31.5231529.512.517111.57.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد ابراهيم الشربينى احمد عشيش42137

3729202916.519131.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد احمد ابراهيم راغب42138

36.528.5193019.519133.56.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد احمد السيد محمد شلبي42139

3828.51929.5191913469ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد احمد فراج البدوى42140

321215.523.511.51494.56.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد السيد عبد الحميد عبد المعطي42141

382717.528.518.516129.568.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد السيد عطيه عباس المرسى42142

3727172918181285.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد السيد عنتر جبر ابو المجد42143

34.52316.528.515.512.51185.57.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد السيد محمد صالح سند42144

352215.52515.5151135.57ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد السيد وهدان حسن عويضه42145

32261628.51717119.55.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد امجد وجدى امين على هاللى42146

332617291719.512269ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد بليغ حمدى زكى42147

382917.529.52017.51345.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد تحسين ابراهيم ابو السعد42148

382617.529.518.516.5129.569ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد حماده صادق على42149

3826183018.514.5130.558.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد رشوان عبد اللطيف احمد42150

36.52617.529.52019129.569.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد شعبان على السيد رضا42151
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29.5261728.519.518120.568.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد ضياء عبد الهادى رجب42152

37.52720301919133.569ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد عزت عطيه محمد42153

35.5272029.515181275.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد عماد السيد محمد ابراهيم42154

28251629191911768.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد عوض السيد السيد عوض42155

362516.527.519.519124.569ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد فايز محمد عبد الغنى42156

58.51.5105.511.530.54.54ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد محمود سالم خلف42157

30.525.515271616.51142.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد ناجى ابو الحسن محمد مصطفى42158

32.52417291618118.579.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمد وجدى وجدى صالح42159

1616.510.525.57.5147677ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمود حمدى محمود ابراهيم42160

34.5261729.514.519121.569ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمود محمد شعبان عبد المقصود سليمان42161

30.51815291119103.53.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282محمود هانى احمد عبد الفتاح42162

36.5251729.518.519126.568.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282مروان السيد رمضان مطاوع42163

372418.52714.51712179ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282مصطفى تامر مصطفى مصطفى42164

31.522.51426.5718101.56.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282هشام محمد على احمد نور الدين42165

35271730191912878.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282يوسف طارق طه ابراهيم حسن42166

30221729.51519113.57.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282يوسف محمد مصباح محمد احمد42167

30.5201726.56151002.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اسماء السيد عيد احمد42168

33.52720291618125.58.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اسماء طارق صادق ابو العطا42169

352715.525.59.515112.566.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اسماء وفيق عوض احمد42170

35.5261929.514181248.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282االء شعبان عبد الهادى االلفى42171

38.52920302017.5137.58.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282الشيماء محمد عبد الهادى عيد الزيات42172

38.5281829.518191328.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282امانى ايمن الشحات السيد42173

36.5221729.516.519121.569ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اميره حازم على نبيه42174

35.52417.529191812589ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282اميره محمد السيد السيد عوض42175

36.526.517.5271316.5120.57.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ايمان السيد عبد الحميد الشرقاوى سالطين42176

33.5281929.517.519127.58.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ايه الشرقاوى عبد الحميد الشرقاوى42177

302214.529.511.515107.569.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ايه حمدى مسعد عبده رمضان42178

33191929.514.5191158.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ايه على العوفى عطيه42179

35.52919.53016.519130.55.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ايه فوزى محمد عبد الغنى42180

34.52719.53015.519126.57.56.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ايه ماهر عبد هللا السيد42181

32.52919.53019.519130.589.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ايه محمد ابراهيم ابو العنين42182

34.52919.529.517.52013089.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282دنيا ابراهيم احمد على صالح42183

34252029.51618124.569.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282دنيا حسن ثروت ذكى ابراهيم42184

36.5251929.513.514123.588ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282دنيا محمد عبد العزيز يونس الشربينى42185

33.52420271218116.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282راضيه عالء محمد عبد الصادق42186

34.525.52029.51619125.588ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282رحمه احمد فرج الشحات42187

3423.516.529.51519118.588ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282رحمه ناجى ابو الحسن محمد مصطفى42188

36.52920281919132.557.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282روان ابراهيم السعودى السيد السيد42189

3625.52029.517.518128.588ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282روان حمدى نصحى محمد محمد42190

36.52920301819133.569.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282روان محمد يوسف عباده يوسف42191

2819192813191076.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282روان هيثم جمال معوض القطرى42192

36292030191813468.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282روان وائل الرفاعى ابو المعاطى غازى42193

34.53020302018134.569.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ريم طارق عبد الر اضى المرسى االلفى42194

36.528.5203019.519134.59.57.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ساره مالك السمنودى الشحات احمد السمنودى42195

36.528203019.5201348.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282سماح حمدى على السيد محمد42196

34.5282028.518.518129.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282سمر عاطف كمال حافظ محمد42197

36.52819291618128.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282سنيه مؤمن فتحى السيد حسن42198

38292029.518.51913588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282سهيله تامر السمنودى الشحات42199
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33.519153014.5171125.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شربات جمال محمد ابراهيم42200

36281930201913399ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شروق رمضان رزق ابراهيم المرسى42201

36.52919301919133.58.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شروق محمد رفعت حمزه42202

37.527.5193019191336.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شهد احمد حامد محمد يوسف42203

37292029.51819133.588ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شهد تامر السمنودى الشحات42204

37.529.5192920191358.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شهد عبد الحميد راضى على صالح42205

37301929.52019135.58.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شهد عيد سعد عيد سعد42206

38.528.5192919.520134.58.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شهد فايز عطيه االلفى42207

37.529.51929.519.5201358.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شهد محمود رزق الدسوقى42208

3728.51929.519.520133.599ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282شيماء جمعه محمد احمد42209

33281728.516.51612369ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282فاطمه محمد السعيد محمد42210

38.52919302019136.589ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282فداء تامر معادن عبد العزيز شلبى42211

3829203014.519131.57.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282فوزيه حمدى عزت عبده42212

34.526.5183018201278.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ماجدة ياسر فاروق عبد الجواد42213

37.52819301418.5128.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282مريم شعبان السيد محمد االمام42214

3124.5193013.51911869ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282مريم فارس عبد الغفار ابراهيم عبد هللا42215

36.52919302020134.58.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282مريم محمد ابراهيم السيد المهدى42216

28.527173013.5191167.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282مريم محمد ابراهيم حسن عبد اللطيف42217

3528203019.520132.58.58.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282مريم محمد رمضان عبد المعطى42218

33.52920301920131.588.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ملك ابو الخير جمعه محمد42219

35291930202013397.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282منه اسامه راضى على صالح42220

38302030201913899.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282منه هللا ايمن فتحى محمد ابراهيم42221

3529.520302019134.58.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282منه هللا محمد عبد القادر فريد سلطان42222

37.52920302020136.58.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282منه هللا مسعود الشحات السيد42223

3725.518.52917.519127.589ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ندا كامل البدوى الشحات42224

35282030191913289ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ندى توفيق جاد السعيد الباز42225

3727.520301820132.58.510ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ندى عماد السيد عبد العزيز المرسى42226

3628.519302019133.58.510ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ندى محمد احمد غازى سعيد42227

36.529.5193018.520133.58.510ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282ندى محمد انور محمد حامد42228

34.52918.529.51919130.58.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282نرمين ابراهيم محمد احمد عباده42229

36.52817.529.516.5201288.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282نرمين خالد السيد طرابيه42230

3527.519.529.51719128.57.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282نرمين ناجى ابو الحسن محمد مصطفى42231

26.524.512.528.511.518103.57.58ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282نسمه وفيق مسعد سعد42232

3224.51628.514.520115.57.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282نور عاكف ابراهيم مصطفى زياده42233

37.526.52029.518.5201328.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282نورا نصر جمعه محمد42234

35251828.516.52012369.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282نورهان حجازى محمد عبد الفتاح42235

37.52820302020135.58.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282هاجر السيد محمد السعيد المتولى42236

352418.5291719123.58.59.5ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282هايدى وائل ابو اليسر بدير42237

342918.5302019131.58.59ادارة شربين  007الشناوى ت أ  0282هدى شمس عبد الرازق احمد سيد احمد42238

3425.518.529151812288ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283احمد السعودى احمد مأمون احمد المكاوى42239

3113.514.525.5111895.558.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283احمد انور السيد محمود عطا42240

20.5221828.515181045.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283احمد حبيب توكل عبد الفتاح42241

34.5272029.515191268.59.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283احمد شوقى عالم زهران42242

36261929.518.5191297.59ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283احمد محمد على سليمان42243

33.52619.529.51819126.589ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283احمد يسرى محمود على عطوة42244

362819.53018.51913289.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283اسالم محمود محمد احمد صالح42245

352819.5291819129.589ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283اياد السيد احمد حسن احمد42246

3026.51829.5161912089.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283حسن محمد على السيد حسن عطا42247
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1623142713.51493.55.59.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283حسن محمود كمال محمد عطا42248

34.527162616.5181206.59.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283حمدى ياسر المتولى عبد الرازق42249

35261928.517.52012659.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283سامح يسرى محمود ابراهيم42250

33.526182818.52012478.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283سعد مصطفى محمود على ذكى42251

19.519.5152515.51894.54.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عبد الرحمن محمد صبرى السيد الشربينى42252

35.5271929.518.520129.558ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عبد الرحمن محمود على المتولى خطاب42253

32.51817.526.514.5181094.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عبد الرحمن ناصر محمد حسن عطا42254

332316.529.516.520118.56.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عبد هللا حامد ابو صالح عبده42255

28.52416.526.51418109.55.58.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عصام على ادم جاد ادم42256

32.5241625.515.519113.56.57.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283على محمد على ابراهيم البنا42257

36.52719301920131.567.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عماد معتز السيد ابراهيم السيد42258

35.5261829.518191274.57ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عمار حسن السيد حسن42259

35.529.518.5301819131.568ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عمر فؤاد نبيل المكاوى على42260

2520141912159058ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283عمرو طارق محمد صالح42261

352816.529.518.519127.578.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283فؤاد قاسم على المتولى خطاب42262

27.527182817.51911869ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283فارس احمد كمال محمد عطا42263

2924.518.52715.519114.578.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283كريم هانى جمعه محمد السيد42264

16.5191424.51318875.56.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283مجدى محمد عطوه على عطوه42265

332916.52917.5201256.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283محمد السيد محمد حسن42266

3729.5173018.5191326.58.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283محمد حسن محمد احمد صالح42267

26.5231525.512.517.5102.578ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283محمود ياسر محمد متولى محمد42268

2725.512.527.51518107.56.57.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283يسرى مسعد السيد حسن42269

37.53018.53020201366.58.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283اسراء حمزة السيد صالح رمضان42270

3327.518.528.51719124.578.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283اسماء محمد حسن سعد42271

34.52715.52913.519119.558.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283اشرقت محمد عبد العزيز جاد الشربينى42272

36.530193017.5191337.58.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283االء المتولى احمد المتولى خطاب42273

3428193014181256.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283ايمان احمد شريف الديسطى42274

35301930182013268.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283ايه رمضان محمد مسعد42275

3724.51929.517191276.57.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283حنان السيد محمود على ذكى42276

35.528.51729.51719127.577.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283خلود عادل جمال احمد42277

29.52315.528.51619112.55.58.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283خلود مصطفى حافظ ابو الريش42278

36.52918.53019.520133.56.59ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283دعاء محسن السيد الديسطى42279

35.53018.529.51620129.55.59ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283رحمه نجاح محمود على عطوه42280

272419.529.5131911358ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283سارة فتحى فتحى ابراهيم ابو النجا42281

36.526192915.51912678.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283سماح السادات عبد الفتاح محمد حسن42282

31.52815.52912171167.56.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283شروق حسن فتحى ابراهيم42283

38271929.51919132.588.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283شهد ابراهيم الدسوقى محمد عاصى42284

3628.519.529191913279ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283شهد حسن احمد مأمون42285

36.52719.52918201307.59ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283شهد عالء ابو الفتوح احمد42286

362819.52918.52013179ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283شهد كمال عبد المنعم محمد عطا42287

35.52919.52918.519131.578.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283شهد محمد محمد المتولى حماده42288

24.51914.526.512.517.5976.58.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283شهد محمود ابو زيد بالل42289

35.528.519.52817.51912977ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283فاطمه احمد ابو صالح عبده42290

392617.529.518.519130.57.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283فاطمه عثمان ذكى حلمى حبيب42291

37.5261729.517.519127.57.59ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283لطيفه عطيه كمال محمد عطا42292

31.52619.529.516.52012378ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283مريم جاد احمد جاد ادم عثمان42293

35.5291928.517.519129.578.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283مريم حسام الدين مصطفى السيد42294

000000000ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283نورا هانى صبرى عبد اللطيف42295
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37.52518.53015181267.58ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283نورا يوسف المندوه عبدة42296

37.523.51929.513.5151235.57ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283نوره السيد عاطف عبد السالم42297

36.5261929.516.519127.578.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283هدى احمد شريف الديسطى42298

36.5281628.516.519125.578.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283هناء هانى وهدان ابو الحسن42299

3727.518.52817.518.5128.557.5ادارة شربين  007الدوار ت أ  0283ياسمين هيثم حسن السيد42300

312417.525.514.516112.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ابراهيم احمد مجدى مصباح محمد عوض42301

2719.51725.513.517102.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ابراهيم السيد عبد العظيم عبده سالم42302

372917.529.5191913248.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ابراهيم محمد ابراهيم احمد ابو المجد42303

302714.528.5161711648ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ابراهيم وليد ابراهيم محمد على جوجر42304

28.5231326.51612.510755.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد  حمدى حمدى محمد حماد42305

35.528.518.529.519.519131.549ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد ابراهيم حربى ابراهيم عبد السالم42306

3327152618.515119.53.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد ابراهيم كمال السيد عمر42307

31.52116.52614.517109.53.55.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد ابراهيم نبهان عبد العظيم محمود شحاته42308

2117.512.5281215.5913.57ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد احمد السعيد اسماعيل سراج42309

342417.529.517.519122.548ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد اشرف ابراهيم ابراهيم سالم42310

34241728.51820121.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد السيد زغلول جالل الشربينى42311

3527.517.529181912748ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد تامر رمضان عبد الرازق ابراهيم شرابي42312

30.52517.52916.519118.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد حسنى عيسى احمد محمد عطا هللا42313

372818.528.5181913037.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد خالد محمد محمد اسماعيل42314

34.5271827.5161912357.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد سالمه محمد محمد احمد مصطفى42315

34271728.51719123.556.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد سمير جاد عبد ربه الدسوقى42316

35281727.514.51912258.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد صالح ابراهيم المهدى الحجله42317

34.525183018.51912647.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد عبد الرازق عبد الرازق عوض يوسف42318

33.5281728.516191237.57.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد عبد هللا محمد احمد الفقي42319

24.518.51224.5131792.546.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد عوض محمد محمد محمد عجوه42320

2625.516.529.513.5191113.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد محمد عبد الشافى عبد الهادى ركب42321

282615.527.516.517113.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد محمد عبد الغنى رزق يوسف42322

22.5261628.5131910637.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد محمود محمد عبد هللا البغدادى42323

36.52517.528.51819125.558.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد مدحت عبد الرازق احمد حماد42324

31.523.517.524.5151911248ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد منصور محمود محمد المكاوى42325

دين احمد هريدى سرحان42326 362617.52716.5201233.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284احمد نورال

21.59.511.52513.515812.57ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ادهم احمد عبد العزيز المغازى شرف42327

36.52316.526.515.51811857.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اسامه احمد رزق عبد القادر الجميعى42328

332415.526.514.517113.558ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اسالم ايهاب عبد الغنى زين الدين سليمان42329

35281728.51619124.548.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اسالم عصام حمزه حمزه ابو حجازى42330

352618.5281719124.559.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اشرف ايمن احمد محمد يوسف42331

37.52919.53019.520135.559ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايمن ثابت عبد الهادي محمود ابراهيم الجميعي42332

382818.5301620130.559ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284بسام مرزوق على محمد حشيش42333

30.52517.526.51718116.558.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حسام حازم محمد عبد اللطيف الصايغ42334

33.524172516.515.511656.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حسام حسن محمد احمد عجوه42335

37.527183018.52013168.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حسين كامل رفعت محمد زيد42336

36281929.516.51912958.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حمدى محمد محمود محب  محمود البطوطى42337

372617.5281920127.548ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284خالد عبد المطلب المرسى عبد المطلب الخميسى42338

34.52717.529181912648ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284زياد خالد عبد هللا السيد الغرباوى42339

34.5281726.514181204.56.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سعد السيد محمد عبد العزيز على42340

32.524.51727.51719118.547ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284شريف عدلى يكن السيد عبد الفتاح زيد42341

37271829192013067.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284صهيب السيد الشربيني صالح كنك42342

32.526.516.5281520118.53.57.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284طارق رزق عبد الغنى محمد سالم42343
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32.522.516.5291519115.557.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عادل محمد ابراهيم ابراهيم محمد الخميسى42344

36.527.51729181912858ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن ابو حجازى عيد محمد ابراهيم42345

3422.516.527.51720117.538.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن اسالم محمد شوقى طة عبد الرؤف الشبكى42346

39291928.52019135.559ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن جمال ابراهيم ابراهيم البدراوى42347

298.514.56.5240.53.54ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن حسن الرفاعي ابراهيم رفاعي42348

38.52618.529.519.51913268.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن رجب السيد ابراهيم احمد الجميعى42349

71915221117.57467.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن مجدى محمد محمود جوده42350

26.523.517.52614.51410858ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن محمد راتب عبد الهادي عبد هللا علي42351

34.528.518.53018.51713088ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن محمد محمد حلمى البحيرى42352

35291929191713158.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الفتاح محسن عبد الفتاح ابراهيم الجميعى42353

3021.517281712.5113.548.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد هللا السيد السيد عبده حمامه42354

36.5261929.51814.512948ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد هللا رجب السيد ابراهيم احمد الجميعى42355

372818.528.51816.513047.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد هللا عطا ابراهيم الدسوقى الشحات احمد سالم42356

3621.51827.517.516.5120.578ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد هللا وليد احمد عبد الجواد حسن42357

34.5271827.516.516123.558ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عبد الرحمن هشام ابراهيم محمد صفا42358

24.524.515.5261416104.557ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عصام عابد عبد الحميد حسن عمر42359

2826.518.527.51411.5114.558ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عالء الدين محمد السعيد الدكرورى البحيرى42360

19171615.511.5117956.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284على جمال الوصيف الوصيف الجميعى42361

322718.525.5171312058ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عمر ابراهيم الدسوقى ابراهيم االشوح42362

33.527172718.516.512368ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عمر عاطف اليسع عبد العليم42363

37281927.51817129.568ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عمر عبد هللا رزق عبد هللا ابراهيم صالح42364

372618261914.512658ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عمر فتحى فتحى محمود الجميعى42365

35.529192818.51913088.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عمرو عالء فتحى ابو المعاطى مبروك42366

352919.52918.51913188ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فارس جميل السعيد السعيد اسماعيل سراج42367

7149148105246ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فارس عادل السيد عبد الهادى يوسف42368

33.5291729.517.518.5126.578ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فتحى محمد محمد محمد السيد42369

33.52418.53016.519122.578ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284قدرى صيام قدرى الدبوسى القط42370

35.52918.530192013279ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284كريم السيد سيد احمد علي علي سيد احمد42371

35.523.51830181712579.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284كريم سمير محمد حلمى محمد الطويلى42372

382919291918.513449ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مؤمن عاطف توفيق حسن سليمان42373

38.5291929.5191913569ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مادح ابراهيم حربي ابراهيم عبد السالم42374

34.5291927.51818.512879.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد ابراهيم فتحى زايد عطيه زايد42375

3427.51924.515.516.5120.548ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد ابراهيم كمال السيد عمر42376

35.529192917.518.513079ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد احمد احمد على محمد42377

2421192816.515.5108.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد احمد السيد المهدى احمد الحجله42378

34.52919.527.516.51712747ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد احمد عبد هللا عبد الستار عبد السالم42379

332517.5281715120.557.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد السعيد رزق عبد العظيم سالم42380

3221.51827.51916.511857.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد السيد السيد عبده حمامه42381

1058.517.5684753ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد السيد محمد محمد حسن42382

3328.5183016.51812668.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد حمدى عبد الرازق عبد النبى عبد الهادى42383

33.529172917.517.512668ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد رجب سيد احمد سيد احمد االمام42384

35.52519.527.516.51812467ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد رضا ابو خليل ابراهيم سالم42385

292115.52515.51510667ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد رياض رياض ابراهيم المرسي42386

342619.52816.516.512447.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد سمير احمد عبد الغنى عجوه42387

342616.527.5181712288ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد شعبان عبد الغنى الشين42388

3323.518.52516.518116.567ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد عبد الرازق عبد الرازق عوض يوسف42389

3628.518.529.51918131.568.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد عبد هللا عبد هللا الشين42390

36.529173017.51813068ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد على حامد على احمد عطيه42391
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37.52619.53018.519131.578ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد عوض السيد سعد الغرباوى42392

3024.518.5261317.511278ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد غالي الجميل عسران معوض42393

33.526.519.5271717123.578.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمد ناصر احمد ابو العينين محمد موسى42394

ه42395 3429.518301716128.567.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود احمد صالح صالح احمد زرزور

2023.518.527.51614105.566ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود اشرف محمود محمد42396

312918.5281714.5123.578.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود السيد محمد محمد عطا هللا42397

34.528192817.516.512788.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود ايهاب محمد محمد العنانى42398

30.5291729.51613.512278ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود عبد الحميد محمد محمد السيد42399

38.527.519.528.5181913278ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود فايز محمود عبد المنعم حسن42400

32.528.5183016.517125.588.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود محمد فتحي البيلي سيد احمد42401

34281829.51613.5125.565.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284محمود منصور منصور عبد الغني عجوه42402

34.52316281316114.587.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مصطفى السيد زايد محمود زايد42403

31.52718.528.517.51612378.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مصطفى حماده محمد الدسوقى محمد سالم42404

33.5291828.517.517126.589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مصطفى رجب رفعت محمد زيد42405

34251628.515.516.511959ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مصطفى زين حمزه عقل على42406

23241328.51316.5101.545.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مصطفى سيد نادى قاعود مسعود42407

32.52815.529.51615.5121.588.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284منصور يونس السيد محمد حرب42408

3122.515.52813.516110.568ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نصر مجدى على محمد حشيش42409

33.527.516.53018.515.512678.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نعيم مصطفى عبد الغنى عبد الغفار محمود عمر42410

32.52717.530181712588ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هاني محمود الشربيني الشربيني محي الدين42411

352717.5301919.5128.589.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هشام ابراهيم عبد السالم محمد السيد يوسف42412

6.54885.510.53233ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284وليد السيد عبد هللا سيد احمد الرايق42413

33261629.51617120.579ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف ابراهيم القصبى ابو حشيش القصبى42414

2522.517301417108.589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف اشرف محمد صالح مصطفى42415

27.522.516.525.514.517106.579ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف جمعه السيد زيدان ابراهيم الجمال42416

32231728.51518115.558ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف شعبان فرج سيد احمد االمام42417

35.524.51829161912368.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف طارق حامد المنسي حماد42418

35.528193018.52013188.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف محمد عبد السالم محمد يوسف42419

37.527172918.516.512978ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف محمد فتحى المتولى الزميتي42420

ه42421 3225.515.5291616.511848ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف محمود عبد العظيم على على زرزور

36.52616291816125.579ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف ناصر موسى احمد سيد احمد42422

3629172819.515129.579.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف نصر على على محمد دغدغ42423

34281529.517.518.512459ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284يوسف هشام سعد عبد الخالق البحار42424

382918292017.513488.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اخالص محمد فرج ابراهيم ابو المجد42425

3723.517.528171812378.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اروى نعيم على حسين على42426

37.52517.528.51819126.578ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اسراء عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم محمد الجميعى42427

361915.5301917.5119.578ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اسراء نادر ممدوح محمد جاد42428

37.528.51729182013079.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اسماء رمضان صالح محمد صالح42429

38291830192013479ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284الزهراء سمير عبد السالم محمد يوسف42430

ام الشناوى42431 ام االم 34.529.51829.52019131.589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284امل النادى االم

38.529193019.51913688.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284امل محمد محمد الشرقاوي داود42432

3728.519302020134.588ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284امنيه ابراهيم عبد المطلب عبد المطلب موسى42433

38271730182013079ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284امنيه اسماعيل اسماعيل عبد هللا امام42434

2927.51728.51810.512088ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284امنيه ايمن السيد عبد الرازق شبانه42435

37.529183018.51813379.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284امنيه محمد محمد عبد الجواد الشبكى42436

32.529.51728.51817125.587.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اميره شاكر عبد الرازق محمد الرفاعى42437

34291730192012989ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284اميره عادل فتحى محمود الجميعى42438

34.52816261516.5119.586ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايمان احمد محمد جابرالعزب الصبو42439
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37.529.517.5291818131.588.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايمان احمد وفدى عبد الغفارعمر42440

373016.52918.51813187.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايمان السيد محمد على الدموهى42441

40281829.519.519.513589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايمان محمد محمد شحاته الجوهرى42442

38.530172919.519134610ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايمان محمد محمد شوقى طه عبد الرؤف42443

362918.529.52016.513387.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايمان نجاح بدراوى ابراهيم بدراوى42444

35.526153018.51812589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايه احمد محمود ابو النجا ابو النجا42445

30.5271827.517.516.5120.588.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايه سعد محب اسماعيل عطوه سراج42446

38.529.51828.519.517.5134810ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايه عماد حمدى عبد العزيزالحجلة42447

34291729191712888ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ايه مصباح عبد الغنى ابراهيم العيسوى42448

35.52816.52817.519125.588ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284بسمله ابراهيم ابراهيم ابراهيم البدراوى42449

ه42450 1712152514.51183.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284بسمله صبرى دواد العنانى زرزور

3123.51729.516.519117.56.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حسناء رضا محمد الحسانين سليمان42451

3729192919.519133.58.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حفصه محمد عبد العزيز عوض سكره42452

29.52917.525.518.5191208.57.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حنان عبد المنعم وفدى عبد الغفار عمر42453

37282029.519.52013499ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حنين عماد عبد العزيز الدبوسى القط42454

35.527.518.52919.51913098.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284حنين محمد محمد ابراهيم ابراهيم عبد الهادى42455

352919.529.519.520132.598.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284خلود خالد حمدى عبد المقصود حسن42456

33.52618.52818.519124.58.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284دنيا جمعه فكرى محمد اسماعيل نصر42457

31.52920301920129.599ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284دنيا عماد حمدى عبد الهادى سراج42458

35.529.5193019201337.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه احمد عبد الواحد الحسيني يوسف الحلوجي42459

3024.51827.51616.51167.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه حلمى محمد حلمى الطويلى42460

3024172916.519116.58.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه عبد الغفار عبد الغفار ذين الدين سليمان42461

3023193017191198.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه عماد جمعه عبد الحميد الشبكى42462

3426192917.519125.57.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه عمر محمود السيد محمد42463

32.528182915.51912389ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه محمد كرم حسن السيد شامه42464

34.528182717.5191258.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه هانى الدسوقى محمد عباده االمام42465

32.5281828.518191258.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رحمه هانى عبد الغنى زين الدين سليمان42466

342618.529.518.520126.58.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رشديه حلمى المتولى محمد صالح42467

302417.5281520114.57.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رقية مصطفى عادل صادق عبد الرحمن42468

35.5292029.519.520133.599.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رقيه ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم الجميعي42469

3429192918191298.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رقيه عبد هللا جمعه عبد الحميد محمد الشوبكى42470

342818.5291819127.589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284رقيه عبد المنعم جمعه محمد اسماعيل نصر42471

362919.529.519.520133.57.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284روضه الذكى احمد الذكى احمد42472

34.5281929.5201913199ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ريم رزق عيد يوسف السعداوى42473

362718.529.519.519130.57.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ريهام احمد حامد احمد ابراهيم سكره42474

30.52618.527.51919121.57.510ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284زينب جمعه عباس عباس االمام42475

ه42476 372717.529.519191307.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ساره سعد فتحى عبدربه زرزور

35.52919.52919.520132.57.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ساره هانى الشحات عبد الهادى ابراهيم42477

362819.529.520201338.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سامية ابراهيم احمد عبد الصمد عمر42478

33.52818.529.51819127.58.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ساميه محمد السيد محمد الفقى42479

3525182917191247.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سحر محمد عبد المقصود زيدان الجمال42480

35.529.51929.51819131.589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سلسبيل عبد هللا خاطر ابراهيم عبد الهادي42481

332619.529.519.520127.5710ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سلمى احمد سعدان عبد الموجود الموافى42482

ه42483 302818.529.519.519125.559ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سلمى حمدى عبد العظيم مرشود زرزور

36.52919.529.52019134.55.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سلمى محمد السيد عيد سيد احمد الرايق42484

22.52417.526111710159ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سلمى مراد محمد محمود جودة42485

292818.527.517.519120.57.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سما محمود عبد العزيز محمد حمامه42486

37.52918.529.51920133.589.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سها محمود بالل احمد الشربينى محمد42487
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37.529193018.52013489.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سهيله حسام الدين شعبان سليمان القصبى42488

1714.515.5232.51672.558.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284سوسن السعيد حامد حامد شبانه42489

3630192917.519131.569ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284شروق محمد عبد العاطي عبد الغفار خليل42490

362919.529.5201913469ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284شهد احمد احمد الشربينى محى الدين42491

34.5291827.517201267.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284شهد اشرف محمد عطيه زايد42492

23.5281929.516.516.5116.558.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284شهد وائل فؤاد محمد العنانى42493

322917.529.518.520126.569.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ضحا محمد فتحى الدسوقى حسن42494

30.528.5182917201234.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ضحى عبد الرازق عطيه عبد الرازق عبد المجيد42495

32.52918291819126.569ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284عزه محسن عبد المطلب عبد الرازق عياد42496

36.5291929.519.520133.56.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فاتن البلتاجى عبد هللا عبد الحافظ الجميعى42497

36291929.52020133.558ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فاطمة طارق محمد عبد الرازق صالح42498

36271830162012749ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فاطمه رضا عبد الهادى الشربينى احمد42499

37292029.52020135.589ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فاطمه سامى عبد الحميد حسن عمر42500

36.5291829.5171813058ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فاطمه عبد الغفار عبد الغفار ذين الدين سليمان42501

3624.517.528.519.51712678.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284فايزه محمد سرور سرور عبد الرحمن42502

362515.529.517.518123.547.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ليلى السيد فرج ابراهيم ابو المجد42503

36.529203017.51813378ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مروه حامد عبد السالم محمد يوسف42504

3625.519.52817.518126.568.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مروه عماد جمعه عبد الحميد الشبكى42505

3626.518.53019.519130.569ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مروه محمود محمود محمود الجميعى42506

3827.515.529.519.51813078ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم السيد عوض المتولي العيوطي42507

36.525.51629181912588ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم ربيع حلمى السيد على42508

38.528.52030201813789ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم رضا محمد محمد سعيد42509

34.5291829.519.518130.57.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم عبد المنعم احمد عبد الصمد عمر42510

362818.53019.518132810ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم عالء نفاد المرسى المرسى الخميسى42511

36271829.51819128.55.59.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم مجدى حسن حسن سليمان42512

37.52816.529.519.5191316.57.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم محمد محمد شعبان متولى جوجر42513

37271829.514.51812667.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم محمد محمد وحيد الحديدى42514

382818.53019.51913479.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم محمود احمد احمد خليفه42515

33.5271728.518.519.5124.578.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مريم محمود احمد مصطفى الجميعى42516

382817.529.519201327.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284منار اسالم السيد محمد ابراهيم رفاعى42517

3524.51729.518181245.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284منال محمود عبد العزيز احمد المنسى42518

362518.53018.51912868ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284منة وائل احمد مختار عبد الغنى المنسى42519

36.528.5193019181336.57.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284منه هللا احمد احمد عبد الجواد حسن42520

37.5291829.518.517132.578.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284منه هللا محمد عبد العزيز محمد سكره42521

35.52818.529.51918130.56.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284منى عبد الرحيم احمد عبد الرحيم العزب42522

37292029.518.5191345.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284مى عبد المنعم عبد الجواد البهنسى42523

36.52719281818128.558ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نجوى ناصر السيد عبد الرازق شبانه42524

3727.518.529.519.5191325.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ندى جالل جالل عبد الغني المهدي42525

26.52217.526.516.51810948ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ندى رضا الشحات محمد محمد سالم42526

35.520.51630171811947.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ندى محمد احمد عيد سيد احمد الرايق42527

332517.5291818122.54.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ندى محمد على ابراهيم محمد الطويلي42528

38.5281928.520181347.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ندى محمد محمود محمود الجميعى42529

38.529.52029201913778ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نرجس صالح محمد عبد ربه الدسوقى جاد42530

37.525.518.52919.5181304.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نرمين سيد نادى قاعود مسعود42531

3729.518.53019.519134.577.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نور الهدى هانى احمد زيدان طرابيه42532

39.5281829.519.519134.56.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نور فتحى السيد محمد السيد42533

39.529.5202920201387.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نورهان محمد عبد العزيز الدبوسى القط42534

382618.528.520201317.59ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284نورهان مصطفى نبيه عبد العليم حرب42535
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38.529.51929202013688.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هاجر السيد عبد الفتاح ابراهيم الجميعى42536

33.5251728.516191205.58.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هاجر مصطفى عبد المنعم عبد الرحمن القاضى42537

28.524.517.529.515.519115.55.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هدى السيد محمد علي عبد الهادي42538

38.525.518.52819.52013078.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هدى سالمه محمد محمد زينه42539

3427182914.519122.558ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هنا وائل الشربينى ابراهيم الشربينى42540

37.528.518.52917.51913158.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هناء محمد محمد احمد البسيونى42541

36.527182816.51812658.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284هند السيد حامد عبد الرحمن الحجله42542

38.528.517.52919.52013377.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284وفاء ايهاب محمد فهمى عبد الفتاح سليمان42543

352716.53017.5191264.58ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284وفاء حمدى على حلمى المليجى42544

38.528.518.5292019134.558.5ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ياسمين اسامه حسن عبد السالم عبد السالم42545

35.52817.529.517.52012869ادارة شربين  007كفر الدبوسى ع  0284ياسمين ايهاب محمد اسماعيل عبد الباقى42546

372817.52918.51913058.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ابراهيم احمد حامد عبد التواب سالم42547

342316.529.517.518120.54.56ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ابراهيم السيد جمعه يونس يونس42548

2519.51027111792.54.56ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ابراهيم ماجد ابراهيم عبد المجلى محمد42549

3319.514.524.51319104.54.57.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد ابراهيم قاسم ابراهيم السيد صقر42550

362617.52713.511.512086ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد السيد جمعه يونس يونس42551

301714.52810.515.510058ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد شعبان محمد عبد المنعم حامد سليم42552

36.52116.52916.518119.586.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد عبد المنعم عوض عبد المنعم متولى42553

2518.514.5259159286.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد محمد عبد العظيم محمد42554

6.514.5916611.55255.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد محمد محمد طه ابراهيم غيث42555

29.52113.52711.515.5102.576.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد محمد وديع على حسن الزهيرى42556

35.528.518.5291818129.566.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285احمد منصور وهبه كروان42557

35291729.515.51712677.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ادم احمد شعبان المهدى ابراهيم42558

35291929.51916131.576.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اسامه السيد محب السيد الدسوقى42559

3626.516.528.51516122.586ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اسالم طاهر شعبان طاهر ياسين42560

36.529.5192916.518130.568.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اسماعيل اسماعيل محمد عوض الصعيدى42561

202716.527.51415.510568.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اكرامى عبده محمود سعد42562

36.528.518271617.512667.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اكرم محمد احمد محمد احمد42563

362817.529.515.518.5126.557ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285العشرى صبحى اسماعيل رمضان رجب42564

3023.51527.5161611277ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285جمعه محمد جمعه يونس ابراهيم42565

37291929.518.518.513368.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285حسام احمد قابيل المتولى الصعيدى42566

3528.514.52914.517.5121.568.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285حسام الدين محمد السيد محمود عبد المنعم الدسوقى42567

32.51916.524.51616108.556.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285خالد ناصر محمد شكرى عبد الحميد42568

291312.5269.516.59065.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285خالد نشات غالب عوض اسماعيل42569

10178156.510.556.552.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285رمضان احمد زهدى ابراهيم الدرينى42570

20229209.513.580.564.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285سمير جمعه محى الدين عزالعرب42571

1814.512.520.59.5157544ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285طه رضا الديسطى طه الديسطى42572

212213221117.58948ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عادل عاطف الظريف ابراهيم لبن42573

33.524.512.52512.516.510845.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عادل عماد الدسوقى عبد الرازق الدسوقى42574

3426102510.517.5105.536.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عاطف رضا صقر عبد الهادى الشربينى42575

332615.526.5131411455ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عبد الرحمن محسن احمد ابراهيم غيث42576

33.52015231318104.587ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عبد الغنى تامر عبد الغنى حامد قنديل42577

362313.5271818.5117.588.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عبد الرحمن محمد نظلى عبد المنعم قنديل42578

3525.518.52814.517.5121.587ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عبد العزيز اسعد عبد العزيز احمد ناصف42579

24.52012.517.5121686.555.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عثمان عادل عثمان منصور عثمان42580

36.52819.530191913388ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عالء العشرى سميح شعبان ابراهيم42581

3327.518.52916.517124.545.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285عمرو خالد جمعه زكى عبد الهادى42582

22.521.5172511179756.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285فارس احمد رمضان المتولى رمضان42583
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32.52113.528.51217107.546ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285فارس حمدى مكتوب حسانين مكاوى42584

37.52917.5301813.513267.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285فارس سامح محمد شكرى عوض ابو العنين42585

3722.5182613.513.511777.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد احمد عبد هللا ابو المعاطى ابراهيم42586

2617.513231414.593.558ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد اسماعيل عبد هللا على ابراهيم42587

33.523.516.52919.51612257ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد العشرى اسماعيل رمضان رجب42588

3425.518.52916.512.5123.567ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد حمدى الجبرى حمدان بسيونى42589

192115.519.511.51486.548ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد سمير محمد عبد الحى محمود42590

30.526.51828171412057.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد شريف الشرقاوى صالح42591

312616.527.51614.511747.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد محسن رجب احمد على42592

31.5251626.51215.511157.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد محمود رمضان احمد فريد42593

29.52615.52915.515.5115.537.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمد هانى الشاذلى حافظ حسين42594

18.523.51322.510.59.58847.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمود حافظ محفوظ عبد الرازق الباز42595

292413.527.516.513.5110.548ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285محمود رسالن محمود محمد رسالن42596

33.527182616.51412157.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285هادى اسامه النحاس ابراهيم غيث42597

23.518.515.518.51012.58657.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285هاشم حمدى فؤاد طه الديسطى42598

32.5241625.514.513.5112.548ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285يوسف احمد ابراهيم عبد الخبير صادق42599

34.529172818.51612757.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285يوسف اسعد عبد العزيز السيد ابراهيم42600

35.52718.525.51714123.557.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285يوسف مسعد محمد موسى الشربينى42601

10121313.58556.555ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285يوسف مصطفى عزمى عبد الحميد42602

3426172914.516.5120.567ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اسراء جمعه السيد ابراهيم السيد42603

3730163018.519131.587ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اسماء عبد البارى احمد عبد البارى احمد حسين42604

31.52616.52816.518118.558.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285اسماء وجدى عبد الحليم القصبى اسماعيل42605

37.5291628.516.517127.556.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285امل حسانين عبد العزيز حسانين عبد العزيز42606

362618.5281319121.588ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285امنيه مجدى ابوخليل ابراهيم سعده42607

3828.518.52815.515.5128.588.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ايناس عماد فاروق عوض حسن42608

383019.529.519.520136.588ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ايه عصام محمد شحتو ابو العطا42609

36.528.517.528.514.520125.578ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285بسمله السيد المتولى حسين قنديل42610

37.5291929.516.520131.558.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285بسمله حسن السيد على حامد حفنى42611

34.522.5182414.516113.558ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285بسمله مجدى فتحى محمد عبد الحميد42612

3424182716.517119.558.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285حبيبه محسن محمود طه ابراهيم42613

34271928.514.51912388ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285دعاء محمود محمد عبد الوهاب االمبابى42614

35.525.51726.514.51511956ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285دعاء ياسر محمد السيد شعبان42615

33.528.519.524.514.519120.588.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285دنيا احمد محمد احمد فريد42616

37291929181913288.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285رشا احمد طه احمد طه الديسطى42617

35.52919291818130.578.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285رغد القاضى محمود عبد الباقى الصاوى42618

35.529.518.5291419126.588ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285روان رضا محمد حامد42619

3829.519.529.516.51913388ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ريم عطيه حسانين زكى عبد الهادى42620

38.529.51827161812987ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ريناد ياسر احمد محمدالشربينى الخضرى42621

26.5181129.512.51797.585.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285شيرين بكر عبد هللا احمد عبد الرازق42622

372717.529.51817.512987ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285شهد السيد محمد على الشرقاوى42623

3727.518.528161812789ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285شهد محمد محمد زكى عبد السميع راس42624

31148.521.56.5981.564ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285شيماء مصطفى عزمى عبد الحميد الدسوقى42625

38291929.51918134.589ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ملك جمعه عبد الرازق احمد ريحان42626

3721.51628.517.513.5120.586ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285منه هللا عبد الغنى ابراهيم محمد خليل42627

37.529.5202919.517135.565ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285منه محمود على على احمد الزيات42628

38.529203019.51913777.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285منى السيد ياسين محمد ياسين42629

38.53020302019138.587.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285منى عبد المنطلب عبد الرؤف عبد المنطلب حسين42630

38.529.52030201913887.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285نادين سعد عوض رمضان42631
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38.526.519.5301819132.587.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ندى سامح على السيد محمد العجمى42632

36.528.52027.52015132.587ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ندى عادل الدسوقى عبد الرازق الدسوقى42633

32.51719.525.51515109.576.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ندى وائل لولى حافظ الديسطى42634

2924.515.526.51513.5110.577ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285نهى المرسى الشرقاوى صالح الحصرى42635

36.52819.529.51916132.566.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285هاجر عادل شكرى عوض ابو العنين42636

3525.517.527.515.51112166.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285هاجر على الراضى على حسين42637

382718.528.5161712876.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285هاجر عنتر الشربينى عبد الهادى الشربينى42638

362818.53018.517.513186.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285همس محمد على عبد المنعم الشربينى42639

38.53020302020138.586.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285هنا حامد على على سليمان42640

36.527.517.528.51714.512776.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285ورده ناصر عبد العاطى الشحات42641

36.52918.529.518.51813276.5ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285وعد محمد سعد عبد الرازق الدسوقى42642

29.52415.529.516.59.511586ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285وعد هانى مجاهد محمد مجاهد42643

36.527.519.528.519.516131.587ادارة شربين  007الحطبة ت أ  0285يارا حمدى فوزى عبده محمد احمد42644

32.527.518.528.517.515.5124.567.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286ابراهيم جمعه احمد شعبان ابراهيم42645

28.5221428.51212.510566.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286احمد ابراهيم عبد البارى حامد على42646

35.52418.528.51517.5121.568ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286احمد محمد الشربينى على محمد جبر42647

262216.526.512.513.5103.568ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286اسالم  عرفات السيد حسانين السيد42648

22.51513.524.5913.584.566.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286اسالم عبد هللا عبد المنعم صالح الحصرى42649

262716.528.518.517116.558ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286الشربينى عبد العزيز الشربينى عبد العزيز42650

3623.519291518122.54.59ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286زياد السيد محمود طه الديسطى42651

ام ابراهيم االمام42652 16.52315.5237178549ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286عبد الرحمن عيد االم

27.527182714.514.511437.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286عبد هللا محمد وجيه محمد الطنطاوى42653

252517.52413.51510558ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286عبد المجيد السيد عبد المجيد اصيل جابر42654

19.524.516209168947ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286عرفات السيد عرفات المتولى رمضان42655

3326.5182412.5181143.57ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286فارس وليد عبد القوى عبد الرازق عبد القوى42656

352518.52715.5181213.57.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286مجدى السيد محمود عبد الغنى محمود عيد42657

34221725.51519113.548.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286محمد جمال عبد النبى جاد على42658

35281525.513.5191175.58.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286محمد نعيم عبد البارى حامد على42659

26.52314.52312.51799.54.57.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286يوسف السيد حسن عارف البدوى42660

32.5251625.513.518112.54.59ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286يوسف عبد المقصود فتحى عبد الرازق الباز42661

34.52615.52614171164.57ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286يوسف عرفات السيد حسانين السيد42662

38.526.518.52916.517.51295.58.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286ابمان الشربينى عبد هللا الشربينى رمضان42663

36.529.519.5291918133.559.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286االء محمد عبد البارى حامد على42664

36.529.5202915.518130.559ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286ايمان هانى احمد احمد صادق42665

34.526.51924.51619120.559ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286دعاء رضا السيد محمود الديسطى42666

دا محمد عبد الغنى عبد الغنى الموافى42667 35261727.515.5181215.59.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286ران

3318.518.525.51519110.54.58.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286رحاب محمد احمد عبد الهادى الزيات42668

34.524.5202815.519122.54.59ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286سهام السيد عبد الغنى محمد امين الموجى42669

37282030202013579ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286سهام هانى عبد الكريم السيد احمد42670

35.52716.52717.519123.558ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286شهد العربى ناجح حامد ابراهيم42671

372918.529.5191913379.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286غدير السيد الشربينى على جبر42672

37272029.51920132.558.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286مريم عبد هللا يسرى عوض رضوان42673

24.524.51727.514.51910849.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286مريم مبروك ابراهيم السيد مبروك42674

34.52720291819128.579.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286مريم مجاهد لبيب مجاهد لبيب42675

3528.520281819129.569.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286منى عبد هللا وجيه محمد الطنطاوى42676

37302029.517.51913458ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286مها رزق عبد المحسن عبد الجواد42677

37.5292029.517.519133.56.58.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286مى احمد محى الدين عبد المجيد محمد42678

35.5292028.517.519130.558ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286ميار اشرف ابو الوفا السيد احمد42679
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362819.52919.51913259ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286ناريمان حواس سمير رمضان  محمد عرفه42680

362819.527.5151912647ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286ناهد احمد حسن عبد العليم42681

3729.52029.51920135710ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286نردين عبد الرازق عبد الخالق عبد الرازق42682

3629.52029.519.519134.569.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286نيره محمد اسد احمد طاهر سيد احمد42683

352818.529.517.519128.56.59.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286هاجر خطيب احمد احمد صادق42684

33.5271927.5171912469.5ادارة شربين  007المهندس نصر منصور ت أ  0286والء محمد عبد البارى حامد على42685

37.52819301718131.569ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد اسامة بدر الدين اسماعيل42686

2727193017.518120.56.59ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد السعيد السباعى على السمرى42687

35.522.518.53013.5191205.58ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد السيد عبد البديع محمد42688

3622.5193011.51911948ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد الشربينى عوض رمضان42689

14.516.59.521.5517674.55.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد حمدى عبد الفتاح احمد42690

37.525203015.51912879.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد عاطف عبد المنعم كامل متولي42691

32.522.52029.51419118.577.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد فكرى عيد عبد المولى فودة42692

000020200ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد محمود فريد احمد فرغلى42693

342417.527.510.519113.567ادارة شربين  007الحصص ع  0287احمد نجاح عبد المنعم عبد الفتاح صبح42694

3627203013191266.59ادارة شربين  007الحصص ع  0287اسالم احمد السجيعي عيد العيسوى42695

34252029.51819126.56.59.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287اسالم صبرى محمد رزق42696

3629202919.520133.54.59ادارة شربين  007الحصص ع  0287اشرف محمود سيد حسن42697

6.57.511.512.549.54235ادارة شربين  007الحصص ع  0287السيد شريف ابراهيم عبد العزيز عطيه42698

33.52519.5271419.511958.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287السيد طلعت السيد ابراهيم42699

372618.529.513191245.57.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287امجد هاني العوضي ابراهيم42700

38261830161712879ادارة شربين  007الحصص ع  0287امير محمد سيف عبد العليم42701

20.52215.53011159946ادارة شربين  007الحصص ع  0287جابر زين العابدين الطنطاوى عبد هللا42702

202515.528.51211.510168.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287جالل حمادة معوض على عطيه42703

23.5161628914.592.568.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287حامد جهاد حامد العجمى42704

2115.518291014.593.568.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287حمزه وائل حمزه جابر موسى الجندى42705

272116.5261.5119236ادارة شربين  007الحصص ع  0287خالد احمد رمضان قاسم42706

2013.514181366.534.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287رضا راجح على عبد المنعم42707

312419.5280.561033.57ادارة شربين  007الحصص ع  0287زياد ابراهيم عبد الهادى احمد محمد42708

165.54915.535.55.52.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287زياد عمر طه عمر الحديدى42709

32.526.5172791511246ادارة شربين  007الحصص ع  0287زياد محمد عبد الرازق محمود حسين42710

11.513.512.5171.565642.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ساجد جابر الطنطاوى عبد هللا42711

302113.52218.587.545ادارة شربين  007الحصص ع  0287سعد طارق سعد محمد فريد جعفر42712

913.57191449.53.53ادارة شربين  007الحصص ع  0287شكرى محمد عبد الجواد السيد فرج42713

35261828.5817115.557.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287عبد الرازق صالح رمضان صالح الشربينى هدهد42714

36.5291928.51815.513178ادارة شربين  007الحصص ع  0287عبد الرحمن هانى محمد البدوى عياد42715

2817.51925.57.59.597.556.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287عبد العزيز عبد السالم سعد السيد على كبشه42716

36241929.514.513.512357.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287عبد هللا شعبان الشرقاوى عبد الحميد42717

16.55.55.5120.544033ادارة شربين  007الحصص ع  0287عبد الرحمن ابراهيم عبد النبى ابراهيم42718

211210211.5065.543ادارة شربين  007الحصص ع  0287على عزت محمد عبد الوهاب42719

37.52019.529.539109.556.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287عمر على عبد الفتاح احمد عراضى42720

38.5292029.53.512120.557ادارة شربين  007الحصص ع  0287عمرو رشاد احمد ابو المعاطى42721

11.586150.574134ادارة شربين  007الحصص ع  0287فارس محمد عبد الفتاح المتولى42722

3923.519.525.5813115.568ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد ابراهيم السيد ابراهيم42723

38.525202812.515.51247.59ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد احمد محمد عبد الباقى42724

37.5261829.511.515.5122.549ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد الشحات محمود عبد العزيز42725

8181428.571175.547.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد صبرى عطيه عبد اللطيف42726

21201423.57.5118647.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد عادل مصطفى مصطفى العجمى42727
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34281928.516.518.512639ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد عماد ربيع احمد ابو الخير42728

22.51515.52310.51786.556ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد عوض محمد ربيع عوض42729

20.511.513.5268.516.58056.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمد هيثم الحسين حسين االنصارى42730

1310.51528.55.51472.54.58ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمود عادل يوسف عبد العزيز42731

12.51415.5267147535ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمود محمد صالح حسين نصار42732

000060600ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمود محمود فريد احمد فرغلى42733

34.526192914.515.512358ادارة شربين  007الحصص ع  0287محمود ياسر محمد فهيم42734

2815.518.528.514.51510557.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287مصطفى ابراهيم احمد عيد السيد42735

31.521.518.528.51515.511567.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287مصطفى رضا سعد السيد كبشة42736

34.529.518.52818.51812968ادارة شربين  007الحصص ع  0287مهاب محمد على الشرقاوى محمد احمد42737

3118.5193012.51511167.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287نذار محسن محمد ابو المعاطى42738

8.54.58.5934.533.55.53ادارة شربين  007الحصص ع  0287هانى خالد محمود صدقى محمود عبيه42739

3322.519.529.51616.5120.568.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ياسر احمد عبد الهادي احمد شبكه42740

27201928.512.516.510746ادارة شربين  007الحصص ع  0287يوسف رمضان المحمدى احمد42741

23.521.518271315.510365.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287يوسف محمد الباز محمد علي42742

21.52017.526.51215.597.558ادارة شربين  007الحصص ع  0287يوسف محمد محمود امين الحسينى42743

36.528.5202816191296.58.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287اسراء محسن عبد الرازق محمود حسين42744

37.529.51928.51917.5133.588.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287اسماء توفيق وجية عبد الغفار42745

38.529.51929191913589.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287االء عبد هللا فاروق عبد هللا السروى42746

23.51318.5228.514.585.589.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287امل فريد جمعه الخضيرى42747

34.520.51828.51717.5118.599.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287امنية خيرى احمد السيد شرف42748

3528.5192913.517.512589ادارة شربين  007الحصص ع  0287امينة تامر احمد محمد العتبانى42749

342416.5291417117.579.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ايمان عبد الحليم عبد السالم عبد الحليم42750

231814.528.512149687ادارة شربين  007الحصص ع  0287ايه سامى السيد عبد الوهاب االنصارى42751

352714.529.5141912089ادارة شربين  007الحصص ع  0287ايه وليد احمد عبد المطلب42752

37.52918.529.516.517.513199.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287بسمله هانئ محمد البدوى عياد42753

27.55172259.576.589ادارة شربين  007الحصص ع  0287حسناء كمال فاروق المعداوى42754

36.5241928.513.514.5121.589.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287حنان عيد العزيز محمود محمود عبد العزيز42755

282318.527.51112.510879.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287حنين امير على سعد عبد المولى42756

35.52820301816131.589ادارة شربين  007الحصص ع  0287حنين كامل حسن عبد الحميد42757

4.5112.58.521228.565ادارة شربين  007الحصص ع  0287دنيا السعيد السعيد محمد وادى42758

19.511.518269.51584.579.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287دنيا وليد ماهر محمد عنتر42759

30.524.51929.511.516115810ادارة شربين  007الحصص ع  0287رحمة احمد عبد الحكيم ابو مسلم42760

38.529203019.51913799.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287رقيه محمد احمد السيد الشربينى42761

29.520.518.5286.5910379.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ريهام حمدى طاهر ابراهيم42762

2181820516.57279.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287زيزى وليد السيد السيد42763

3523.519.529.518.516126710ادارة شربين  007الحصص ع  0287زينب محمد احمد ابو المعاطى عبد الوهاب42764

34.525.519291415.5122710ادارة شربين  007الحصص ع  0287زينب محمد مصطفى عبد الباقى42765

10.57.514.52014.59.56748.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287سعاد احمد رجب جاد محمود42766

3528.519.529.519.518132710ادارة شربين  007الحصص ع  0287سهام حمدى عبد الفتاح احمد42767

10.523.51224.5151685.589.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287سهيلة احمد عباس البيومى42768

3728.52029.51918.513489.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287شهد اشرف ابراهيم على السيد42769

34.52919.529.519.51913289.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287شهد صالح محمد احمد احمد الطبيلى42770

33.52219.529.517.51812289ادارة شربين  007الحصص ع  0287عائشة محمود جابر عباس42771

352419.52919.51812789ادارة شربين  007الحصص ع  0287فاطمة السيد محمود السيد احمد42772

262919.5291616119.588.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287فاطمة عوض عبد الشافى عبد الفتاح42773

000000000ادارة شربين  007الحصص ع  0287ليلى محمد البالسى على البالسى42774

15151826.5151389.578.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287مريم احمد محمود احمد حجازي42775
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35.52018.528171811988.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287مريم الشحات احمد مدنى42776

35.521.518.52916.517.512189ادارة شربين  007الحصص ع  0287مريم وحيد محمد عبد الوهاب42777

37.529.520292017.513689.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287منه السيد العوضي ابراهيم42778

38.52920292019136.589.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287منه هللا جمال الشحات عبد اللطيف42779

36.5272029.518.518.5131.589ادارة شربين  007الحصص ع  0287منه هللا حاتم رشاد السيد العتبانى42780

3729.520301918.5135.5810ادارة شربين  007الحصص ع  0287منه هللا عرفات االمام معوض شهاب الدين42781

3725203018.520130.589.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287منه هللا عصام مصطفى صالح المخاوى42782

36.527.520302018.513489.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287منه هللا ياسر جمال الشحات42783

3729.520302019.5136.5810ادارة شربين  007الحصص ع  0287منه وليد محمد عوض السيد كبشه42784

000000000ادارة شربين  007الحصص ع  0287منى رمضان السيد زيدان السيد42785

3522.51928.51215.511788.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ميرفت فتوح تحسين ابو الفتوح42786

1823.51421.589.58568.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ميرنا هيثم احمد محمد مؤنس رجب42787

2123.520291615.5109.587.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287نجوى احمد سيد احمد رزق42788

3828.519.53019.519135.588.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ندا رضا متولى احمد كبشه42789

38.525.519.529.5191913289ادارة شربين  007الحصص ع  0287ندى السيد عبد الجواد السيد42790

38.5252028.517.518129.589.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ندى نادر راضي محمود ابراهيم42791

38292030201913789.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287نرمين حسن عبد الحليم صادق42792

393020302019.5139810ادارة شربين  007الحصص ع  0287نورا طارق ابراهيم احمد الباز42793

37242029.519.51613087.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287نورهان ايمن فوزى عبد العال42794

1319.51129.513.51386.575ادارة شربين  007الحصص ع  0287نورهان على محمود السيد احمد العتبانى42795

29.5261929.514.516118.589ادارة شربين  007الحصص ع  0287هاجر محمد يوسف محمد توكل42796

252119.529.5181811387.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287هبه مجدى احمد عبد العزيز ابراهيم42797

3728203019.517134.588.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287هدى محمود ابراهيم الشحات42798

38.528.519.5301920135.589ادارة شربين  007الحصص ع  0287ياسمين احمد احمد احمد السيد42799

3322.518.528.51417116.568.5ادارة شربين  007الحصص ع  0287ياسمين حمدى السيد حسن رزق صابر42800

33.5282029.519.518130.576ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288ابراهيم عالء ابراهيم احمد الشال42801

3326.520291819126.567ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288احمد عبد الرازق السيد رزق42802

31.522.519.528.5111811366.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288احمد عمر عبد الغفار الشافعي42803

30.525.51929.516.51812178ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288احمد محمد السعيد محمود الدسوقى42804

35.527203018.51913169ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288احمد محمد محمد سعد حسن عوف42805

34.5261929.516.519125.589ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288احمد وليد المغاوري مجاهد احمد42806

21.52417.529.512.51910585ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288السيد احمد السيد البدوي زكي عبد الوهاب42807

1618.513.526.51313.587.563.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288زياد حسين سعد السيد علي42808

6.571126.5813.55953.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288عبد الباسط احمد عبد هللا احمد محمد الشرقاوى42809

15413289146965ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288عبد الرحمن السيد عبد الفتاح المتولي محمد42810

32191830111711067.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288عبد هللا محمد قدري غازي42811

31241930151811968ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288عصام عمرو السيد محمد المرسى النجار42812

11.514.541838.55162ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288علي هاشم يونس محمد العدل42813

22.5611.5275.514.572.574.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288عمرو محمد خليل الباز42814

399162915.518108.568.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288مازن احمد عبد الرحمن احمد42815

2510.515.528.5151894.567ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288محمد احمد السيد البدوي ذكى عبد الوهاب42816

342117.528.5161811767.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288محمد احمد عبد المنعم علي المتبولي42817

361419.528.5161911486ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288محمد مجدي عبد المنعم عبد الوهاب42818

35918.529.515.519107.588ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288محمد مجدى محمد محمد سعد42819

22.52515.528.51616107.578ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288محمد محمود رمزي غازي42820

14.522.514.5271516.593.558ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288محمود حسني عبد المنعم عبد الوهاب42821

352617.529.5171912559.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288محمود شكري علي علي خليل42822

26.5101527.515.516.594.557.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288يوسف عيد عبد الرحمن احمد بركات42823
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29.528.518.529.517.517123.568ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288اسراء رزق عبد الغني حمزه42824

30261929.516.51812159ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288اسراء عطيه علي محمد احمد سيد احمد42825

37.527.519.529.5191813359ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288اسراء محمد رجب السيد على42826

36.529203018.52013459ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288االء اسامه عبد البديع احمد سيد احمد42827

3629.52029.5191913479.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288االء هشام الدسوقي محمد ابراهيم42828

3629.51929.5182013259.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288اية خالد عبد الغفار عبد الجواد42829

27.5271829.515.519117.559ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288رنا سعد ربيع غازي عبد الفتاح42830

3728.5193019.51913469.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288سارة السيد محمد الشافعي ابراهيم42831

362918.53015.52012959ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288سارة مختار احمد خليفة عيسى42832

34.527.51730182012759ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288شروق محمود حسين محمد احمد42833

34.526.519.5291919128.559ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288شهد عادل طه احمد جمعه42834

34.5261928.517.519125.567.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288منة الشرقاوي عبد المنعم ابراهيم42835

3627.51929.5191913158ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288ندى سمير صبري صالح عميره42836

36.528.51929.517.51913158.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288نيره سعد محمد السيد على االتربى42837

3929.51929.518.518135.5510ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288هايدي ايهاب احمد ابراهيم42838

3429203018.519131.558.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288هبه هللا هشام حمزه محمد سالم42839

37261829.513.51812458.5ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288ياسمين حاتم محمد يوسف42840

36281829.51820129.569ادارة شربين  007مدكور ت أ  0288يمنى ايمن يوسف محمد العدل42841

34.528.516.53016.51712658ادارة شربين  007االلف ع  0289ابراهيم تحسين جمعه يوسف42842

3025.5143017.51911769.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ابراهيم محمد مسعود بكر العربى42843

3624.5202818.51812779ادارة شربين  007االلف ع  0289ابراهيم مصطفى محمد عبد العليم42844

27.523.519.526.516.517113.578.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ابراهيم هانى عبد السميع محمد42845

3220.5202818.51811958.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ابراهيم وائل ابراهيم عبد الرازق42846

22.51715.524.514.517.594410ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد السيد القصبى عبد الرازق42847

13462.5614.531.543.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد الشربينى الدسوقى محمد مصطفى42848

15.5111319718.565.535ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد حسن يوسف السيد السيد42849

2122.519.527161810618.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد حموده سعد يوسف السيد42850

32.52919301919129.549.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد سامى احمد ابو سريع42851

17.512152471075.549ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد عادل رزق السيد الزميتى42852

2112.515.523.511.5148438ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد عبد الجليل محمد متولى عباس42853

19.522102512.5158937ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد عبد الحميد سامى عبد الحميد عبد الهادى42854

38.5281929.518.518.5133.549.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد عبد الرحمن حسن عبد الرحمن42855

3424.516251013109.548.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد فؤاد لطفى على مطاوع42856

26.527192815.51611659ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد فؤاد محمد ابراهيم الشافعى42857

332519.5291919125.559.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد ماجد احمد عبد المولى42858

38.52818.5281516.512848.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد محمد فرج حسن منتصر42859

3728.519.528.51816131.558.5ادارة شربين  007االلف ع  0289احمد نافع عزمى عبد الرازق42860

3929192718.519132.56.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ادم شريف عبد المنعم عبد الرحيم42861

3626203019.517131.549.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ادهم هشام البيلى عبد العزيز البيلى42862

242619301516.511449ادارة شربين  007االلف ع  0289اسالم جمال عبد المعبود السيد المتولى42863

382719292017.513349.5ادارة شربين  007االلف ع  0289اشرف حسن عوض على سليم42864

37.529.5193019.519135.579.5ادارة شربين  007االلف ع  0289امير عبد المعطى عبد المعطى شبكه42865

322818.528.5161812349ادارة شربين  007االلف ع  0289حسام حسن عبد الحميد حمزه42866

36.52720301919132.549.5ادارة شربين  007االلف ع  0289حمدى حسن محمد حمدى محمد غازى42867

38.5281926.51414.512648.5ادارة شربين  007االلف ع  0289حمزه عبد المنعم عبد المولى محمد عبد المولى42868

21.52012.5266.51586.557.5ادارة شربين  007االلف ع  0289رجب عبد المعبود جمال السيد متولى42869

37292030191913559.5ادارة شربين  007االلف ع  0289زياد مصطفى جمعه عبد الرازق42870

28.52217.527141510938.5ادارة شربين  007االلف ع  0289سالمه سعد على عبد الحميد42871
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29.52216.527.51416.5109.557.5ادارة شربين  007االلف ع  0289سمير امين احمد ابراهيم على42872

38.5262027.5181713059ادارة شربين  007االلف ع  0289سمير عقيل عبد العزيز محمد الشربينى42873

33.522193018.51312359ادارة شربين  007االلف ع  0289صبرى الدسوقى عبد القوى محمد محمد42874

31.5241927.516.514.5118.548.5ادارة شربين  007االلف ع  0289طارق حازم عبد الموجود ابراهيم عبد الهادى42875

37.527203019.51713448.5ادارة شربين  007االلف ع  0289طه محمد طه محمد اسماعيل حطب42876

37.5282029.5191713449.5ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد الرحمن احمد عبد المقصود شبكه42877

37.5262029.518.518131.53.59ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد الرحمن خالد على رزق الزميتى42878

3829203019.518.5136.549ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد الرحمن سامى السيد محمد عمرو42879

3222.519.529.51616.5119.548ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد الرحمن فهمى الديسطى على42880

3623203018.517.5127.549.5ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد الرحمن محمد محمد عبد الوهاب42881

25.566.522.5101170.548.5ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد الرحمن مصطفى اسماعيل ابو العينين العدل42882

3726203019.518132.559ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد العزيز مجدى عبد العزيز ابراهيم42883

3220030015.58259ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد هللا مجدى بركات حسانين42884

26.515.5727.588.584.53.57.5ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد الواحد ياسر موسى حمزه42885

34.523.51727.51616118.558ادارة شربين  007االلف ع  0289عبد هللا محمود محمد رشاد العدل42886

312219281816.511849ادارة شربين  007االلف ع  0289عزمى نافع عزمى عبد الرازق42887

332611.528.515121144.58ادارة شربين  007االلف ع  0289عطيه السيد عطيه محمد حامد42888

31.525.5172914.517117.559ادارة شربين  007االلف ع  0289على عبد الحميد عبد الحميد محمد البرمبالى42889

3825203018.516131.568ادارة شربين  007االلف ع  0289على قطب سعد غنيم42890

29.519.518.52715.515.511059ادارة شربين  007االلف ع  0289على محمد السيد على محمد شرف الدين42891

3114.519.529.516.51611157.5ادارة شربين  007االلف ع  0289عمار ماهر محمد ابراهيم42892

3512.515.529.51415.5106.547ادارة شربين  007االلف ع  0289عمر عبد العزيز ابراهيم صادق ابراهيم42893

36302029.51917134.549ادارة شربين  007االلف ع  0289عمرو منصور على شبكه42894

38.522.51928.517.51712649ادارة شربين  007االلف ع  0289عوض احمد عبد هللا رمضان42895

34.525.5203018.515.5128.548.5ادارة شربين  007االلف ع  0289فارس السيد ابو المعاطى ابراهيم42896

30.522.51830181611948ادارة شربين  007االلف ع  0289فارس محمد محمود حسن المرسى42897

3627203018.518131.559.5ادارة شربين  007االلف ع  0289لؤى ايمن عبد الروؤف طه محمد42898

32.518.51830151611448ادارة شربين  007االلف ع  0289مؤمن محمد عطيه حسن عباس42899

32.513112514.549649ادارة شربين  007االلف ع  0289مازن اسامه ابراهيم محمد عبد المجيد42900

362618.53018.517.512959ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد ابراهيم حسن ابو سريع42901

20.52110.5229.5883.539ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد ابراهيم محمد العجمى جمعه42902

31211426.51216104.52.58.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد احمد محمد احمد عبد الوهاب42903

281710.52410.54.59048.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد السعيد السيد السعيد مصطفى42904

39.52720302019136.55.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد انور محمد عبد الحليم42905

38.530193019.52013769.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد حسن احمد على عالم42906

34211727.512.517.511249ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد رمضان ابراهيم عبد الجابر42907

362620291917.51304.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد شعبان احمد سليمان احمد42908

321814.523.5147.510244.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد شوقى محمد الدياسطى42909

31.51611.5271713.510347.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد عبد الخالق عوض جمعه سليمان42910

38.52919.5301917.513659.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد على على عبد المقصود شبكه42911

3830203019.518137.559.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد على متولى على42912

29.52516291412.5113.54.59ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد عوض السيد محمد الباز42913

26.5137.516987248.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد موسى محمود حسن المرسى42914

17.5207.520.58873.545.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمد همام اسماعيل ابو العنين42915

2423926.511993.556.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمود ابراهيم محمد ابو المعاطى خير هللا42916

000000000ادارة شربين  007االلف ع  0289محمود رمضان بركات المتولى ابو السعود42917

31.52219.52918.511.5120.556.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمود رمضان مرجان محمد محمد42918

32252030181512557ادارة شربين  007االلف ع  0289محمود محمد محمود حسانين42919
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19.51114.515.513.567446.5ادارة شربين  007االلف ع  0289محمود هانى فوزى عبد القادر42920

38.5262029.519.514133.558.5ادارة شربين  007االلف ع  0289نجاح حماده نجاح عبد الجواد على42921

36.52619.52616141244.58.5ادارة شربين  007االلف ع  0289نجيب صالح نجيب السعيد مطاوع42922

2312.562091570.558ادارة شربين  007االلف ع  0289يحى صابر رمضان العجمى42923

7.5325.56.57.524.542.5ادارة شربين  007االلف ع  0289يوسف حمادة محمد احمد ابراهيم42924

2944.521.580.56744.5ادارة شربين  007االلف ع  0289يوسف نشات الشربينى يوسف42925

35.527.5203019191324.58.5ادارة شربين  007االلف ع  0289اسراء ابراهيم مخيمر محمد اسماعيل42926

38.52819.52918.517.5133.559.5ادارة شربين  007االلف ع  0289اسراء صالح جمعة عبد الفتاح42927

36.5252029.518.517.5129.558ادارة شربين  007االلف ع  0289اسراء على السيد على شرف الدين42928

37.52620301918132.54.59ادارة شربين  007االلف ع  0289اسماء السيد محمد كامل حسن العنانى42929

38.52919.530201913758.5ادارة شربين  007االلف ع  0289اسماء صالح رزق السيد جمعه الزميتي42930

84.5112.5410.53043ادارة شربين  007االلف ع  0289اسماء مصطفى عبد المولى احمد42931

20.5221128.51813.510046.5ادارة شربين  007االلف ع  0289اعتماد صبرى عبد العزيز احمد42932

37.526.51727.515.51912488ادارة شربين  007االلف ع  0289االء السيد طه محمد اسماعيل42933

28.513.59.52513.513.59044.5ادارة شربين  007االلف ع  0289امال يونس حمدى ابراهيم السيد حموده42934

36.526.519.527.519.517.5129.559.5ادارة شربين  007االلف ع  0289امنيه ايهاب سليمان محمد سليمان42935

35.5282028.519.518131.568.5ادارة شربين  007االلف ع  0289اميره تحسين جمعه يوسف42936

362914.528.51815.51265.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289امينة صالح رزق السيد جمعه الزميتى42937

34.528.52028.518.515.513068.5ادارة شربين  007االلف ع  0289انشراح حمادة عبد العزيز احمد شرف الدين42938

38.530202919.51813769ادارة شربين  007االلف ع  0289ايمان ايمن صابر احمد42939

3829.520301919136.569.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ايمان حسن فاروق الديسطى42940

38.529.52030202013869.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ايمان سمير صادق فرج42941

39292030201913869.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ايمان عز عبد الرحيم عبد اللطبف42942

393019.53019.517.513859ادارة شربين  007االلف ع  0289ايناس احمد السعيد احمد السيد42943

382620301917.513368ادارة شربين  007االلف ع  0289ايه الباز الباز طلبة احمد صبح42944

2921153018.516113.556.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ايه عبد الجواد عبد الروؤف المرسى42945

38.52420301917131.539ادارة شربين  007االلف ع  0289بسنت عادل حسنين حسنين ابو الدهب42946

382719.529.517.517131.556.5ادارة شربين  007االلف ع  0289حنين هانى رفعت السعيد يوسف42947

28.51916.52915.514.5108.54.55.5ادارة شربين  007االلف ع  0289خلود خالد محمد المرسى42948

3826192919.515.5131.567.5ادارة شربين  007االلف ع  0289خيريه محمد عبد المنعم محمد خليفه42949

392519.53018.51813266.5ادارة شربين  007االلف ع  0289دنيا عطيه هالل رمضان42950

دا محمد رمضان محمد الخياط42951 391919.529.51716.512468.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ران

ه احمد صابر العجمى42952 36.52818.5301817.513169.5ادارة شربين  007االلف ع  0289راوي

36.52617.529.51916.5128.567.5ادارة شربين  007االلف ع  0289رحاب السيد ناصف محمد صالح42953

26.516.516.52419.515.510365.5ادارة شربين  007االلف ع  0289رحمه طارق ابراهيم محمد محمد حسن العربى42954

38.52918302018.5135.55.58.5ادارة شربين  007االلف ع  0289رحمه ناصر ابراهيم محمد ابراهيم42955

38.529.518.5302019136.569.5ادارة شربين  007االلف ع  0289رضوى احمد بدير سيد احمد42956

38.52918302019135.569.5ادارة شربين  007االلف ع  0289رقيه صبرى منصور احمد ابراهيم42957

3829.517.53019.519134.56.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289رنا محمد يوسف السيد السيد42958

21523.52.563454.5ادارة شربين  007االلف ع  0289روان رزق الدكرورى عبد الحليم42959

35.517.51828.51916.5118.55.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289روان مصطفى حسن جمعة السيد سلطان42960

37.52918292019133.57.59ادارة شربين  007االلف ع  0289سارة حسام السيد غنيم خليل42961

34.527183019.517.51298.59ادارة شربين  007االلف ع  0289ساره ياسر عطا هللا عاشور42962

36.52417.5301917.51276.59ادارة شربين  007االلف ع  0289شهد طارق عبد الموجود ابراهيم42963

3620173018171216.57.5ادارة شربين  007االلف ع  0289شهد هاشم خليل السيد خليل42964

38.519.51628.518.5141216.58ادارة شربين  007االلف ع  0289شيرين وليد حسن المرسى42965

25138.525.58.513.580.577ادارة شربين  007االلف ع  0289صباح رضا عكاشة البسطويسى42966

3923183019.517129.568.5ادارة شربين  007االلف ع  0289صباح هشام السعيد السيد مصطفى42967
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37.52218.530191712778ادارة شربين  007االلف ع  0289صفاء يسرى السعيد محمد يوسف42968

3725183018.515.5128.578.5ادارة شربين  007االلف ع  0289عبير محمد احمد يوسف42969

3825.518301819129.568.5ادارة شربين  007االلف ع  0289عزيزه حموده سعد يوسف السيد42970

37.52618.53020191326.59ادارة شربين  007االلف ع  0289غاده رجب السعيد عبد القادر42971

37.528.518.5301918.5133.579.5ادارة شربين  007االلف ع  0289فاطمه سالم عبد المجيد سالمه42972

392918.53019.51813679ادارة شربين  007االلف ع  0289فاطمه محمد ابراهيم عبد اللطيف42973

38.52518.529.51917.5130.56.58ادارة شربين  007االلف ع  0289فاطمه محمد كامل البسطويسى42974

372918.53018.516.513379.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ليلى محمد حمدى عوض السيد42975

3825.518.530171712978.5ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم ايمن السيد ابراهيم عبد الهادى42976

3927183019.517133.56.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم جابر محمد على مطاوع42977

332116.529.51615.51166.57.5ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم جمال حامد عوض عبده42978

33.51615.52916.515110.56.57.5ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم خليل راغب على ابو السعود42979

38.52919302019136.56.59.5ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم رأفت ابو سمره عبد المقصود42980

382818.53019.5161348.58ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم رخا احمد محمد رخا42981

3629183019.514132.56.58.5ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم عبد المنعم عبد المولى محمد عبد المولى42982

3629182919.518.5131.568ادارة شربين  007االلف ع  0289مريم ياسر احمد محمد42983

35.52618.53019.519.5129.568.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ملك نصر حلمى البدراوى42984

3629193019.519133.568.5ادارة شربين  007االلف ع  0289منة هللا ابراهيم يوسف عبد العظيم42985

3528.5183019.5201315.59ادارة شربين  007االلف ع  0289منى ابراهيم رجب حسن العنانى42986

3117.5162715.514.51074.58ادارة شربين  007االلف ع  0289مى محمد رجب احمد العدل42987

3929.518.529.51920135.569ادارة شربين  007االلف ع  0289ندا شكرى حسين احمد عرفه42988

35.529.518.5291817.5130.55.59ادارة شربين  007االلف ع  0289ندى السيد نصر الباز االمام42989

3929.5183019.519.51365.59ادارة شربين  007االلف ع  0289نورا السيد احمد رشاد42990

3424.517.53019.518125.54.58.5ادارة شربين  007االلف ع  0289نورهان زيدان عبد الهادى احمد ابراهيم42991

38.53020302019.5138.559ادارة شربين  007االلف ع  0289نورهان ممدوح احمد عبد الرحيم42992

37.529.5193019.519135.569.5ادارة شربين  007االلف ع  0289هاجر عطيه عبد القوى محمد محمد42993

37.53019302020136.54.58.5ادارة شربين  007االلف ع  0289وديان صادق ابراهيم صادق42994

39301930202013859.5ادارة شربين  007االلف ع  0289ورده رزق عبد المحسن عرفه عبد المحسن42995

3830193019.520136.558ادارة شربين  007االلف ع  0289وسام رمضان السعيد محمد لنجه42996

372918.5302020134.55.59ادارة شربين  007االلف ع  0289وسام وليد عبد العاطى سعد غازى42997

21.5191428.512159546ادارة شربين  007االلف ع  0289ياسمين معوض االمام معوض االمام42998

372517.527.51216.511943.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ابراهيم الشربينى محمد الشربينى42999

312313.525.5139.51063.51ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ابراهيم بدير حسين ابراهيم رمضان43000

34.52320301419121.545ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ابراهيم صالح محمد معوض الوصيف43001

3526203013.519124.553ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ابراهيم عادل طلعت السيد43002

32.52619301318120.542.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ابراهيم على ابراهيم صالح العربى43003

34.52519301419122.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ابراهيم محمد ابراهيم السيد عباس43004

30.526193014.51912042.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد السيد صالح ابراهيم على43005

30261930141911952.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد السيد عبد الفتاح علي43006

34262030141912452.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد القصبى محمد القصبى محمد43007

30.525.51929.514.51711952.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد المتولى عبد المعبود السيد متولى43008

32.5261929.514.519121.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد المتولى ناجى المتولى43009

3625203014.519125.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد حسن السيد عبد البارى43010

34261929.51416122.562.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد حسين صالح احمد43011

34.527203014.51812652.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد حمدى المعداوى عبد الفتاح43012

34.5242029.5141912252.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد حمدى عبد الرحمن ابراهيم43013

3222.52028.5131911642.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد رجب على حامد حبيب43014

3222.520291319116.542.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد عبد الوهاب حسن صبرى عبد الوهاب جازيه43015
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27.59.518.526.514149652.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد عطيه احمد عبد الوهاب43016

32262029.513.51612152.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد على الدسوقى احمد حسن43017

30.52617.527131211442.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد عمر حامد عمر بدوى43018

34.527203014.51912652.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد مجدى سمير يحى43019

24221829.51418107.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد محمد السيد عطوه عطوه43020

2323.510.528.58.549452.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد محمد حامد احمد عبد الوهاب43021

35.528203014.51912853ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد محمود احمد احمد الشربينى  جازيه43022

3524203014.519123.553ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد وليد عطيه ابو العنين النزاحى43023

29.5261326.513.517.5108.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد وهبه السيد احمد حسونه43024

2922.517.528.513.51311142.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احمد ياسر عبد المنعم منصور القصبى43025

34.5241929.514.516121.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ادهم عماد احمد طه محمد43026

37272026161912652.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ادهم ياسر عطيه عمر عمر43027

31.5252027.51417.511852ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسالم صبرى عبد المولى محمد43028

35.5292027.51417.512652.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسالم محمد سمير عبد الوهاب توفيق43029

28.527202614.53.51163.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسالم محمد نصر اليمانى ابو العنين43030

302419.527.51412.51155.53.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسالم معين عوض معين43031

32.52220261619116.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسالم ياسر عطيه عمر عمر43032

2818.515.5251413.51013.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290الحسينى ياسر الحسينى حامد43033

24231222.513.515.5954.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290السعيد ابراهيم السعيد صالح العربى43034

3727.520281619128.55.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290السيد حسين االمام عوض على عبده43035

15.52413.525.514692.521.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290السيد ضياء الدين السيد جاد المرسى43036

27.51812.5209.514.587.541.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290السيد محمد الزغبى المتولى43037

302515.53014.513.51154.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290الشرقاوى سالم مسعد عمر الحديدى43038

3125.5193014.5131205.53ادارة شربين  007العياديه ع م  0290المتولى هانى المتولى طه محمد سويلم43039

34.52319299.516.51154.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290امير احمد المتولى المتولى عبد الرحمن43040

22.53.510.525.51414764.51.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290امير ايمن عيد السيد السيد ابوغازى43041

34.5241926.513.512117.552ادارة شربين  007العياديه ع م  0290انس اشرف صابر على نور43042

30231826.51517112.572ادارة شربين  007العياديه ع م  0290تامر مجدى العطافى رضوان43043

35.5252027.518.519126.57.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290جابر عبد الرازق جابر عبد الرازق احمد43044

822.51623.512158252ادارة شربين  007العياديه ع م  0290جمال وائل عطيه محمد ابراهيم43045

30.52618.526.512.51711442ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حازم ماجد طه عبد المنعم43046

19.516142613.517894.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حسام مجدى محمد عبد المنعم العتبانى43047

25.5171526.511.515.595.53.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حسن السيد المغاورى محمد ابراهيم43048

29.5241825.5141811132.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حسن رضا حسن محمد ابراهيم43049

30.526203014.51812152.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حسن عيد المنسى عبد العزيز حسن43050

372620301518.512853.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حسن منتصر عبد الزين ابراهيم43051

26.515.51522.58.516.5884.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حسين عرفه حسين ابراهيم رمضان على43052

23.5251928.513131094.53ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حمدى احمد فتحى عبد المعطى على43053

30.525.516.529.513.518.5115.55.53ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حمدى عماد حمدى كمال عباس غازى43054

38282029.518.5191343.53.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حمدى فتحى محمد ابراهيم محمد المرسى43055

29.5231329913103.533.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290خالد رمضان خالد عبد الخالق43056

292663012.514.5103.532.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290خالد محمد المغاورى محمد ابراهيم43057

3527.520281418.5124.563.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رأفت عبد الحميد الشحات عالم احمد43058

36.523.5203014.518.5124.533ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رزق شعبان محمد رزق محمد داود43059

3325192913181193.53ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رفعت غريب جوده الغريب43060

32.524182913.517.51173.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رمضان محمد زين العابدين منصور القصبى43061

33242029.51318.5119.53.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290زياد محمد حسن محمد شهاوى43062

3130202814.518.5123.52.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290زياد محمد محمد سيد احمد جاد عبدربه43063
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2924.516291318111.55.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290سامى فايز جابر المرسى المتولى43064

36.52620291618127.546ادارة شربين  007العياديه ع م  0290سامى محمد احمد احمد محمد43065

36.52519301418.5124.575.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290سعد على سعد عبد المعطى43066

32.52619.53012.518120.55.54.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290سعد منصور نفاده محمد43067

34.52518.52913.518.5120.566ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شادى خالد حسن متولى حسن43068

37.5252029.5131512546ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شعبان فوزى يحيى شعبان43069

29232026.512.51511134.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شعبان محمود السيد محمد43070

000000000ادارة شربين  007العياديه ع م  0290طارق منصور مضحك احمد حسن43071

37.52720301418.5128.545.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عادل عماد عادل عبد المنعم وهبه43072

34.5261729.513.517.5120.54.53ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عادل محمد محمد ابو العنين محمد43073

1625142711.51593.54.53ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الحليم محمد احمد رمزى عبد الحليم43074

37.530203017.518.51356.56ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن حامد الشربيني ابو جازيه43075

31.52519.529141711934.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن عالء نصر مصطفي السيد43076

35.5242029.513.516.5122.565.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن علي علي صبح العشماوى43077

37.52920301818.5134.566ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن محمد عطيه عبد الشافى43078

39282029.51417.5130.566ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن محمد محمد محمد السيد سالمه43079

3829203018181355.56ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن ميسره جابر عبد الرازق احمد43080

39302030191813866.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد هللا خالد عبد هللا ابراهيم عالم43081

37242028.512.515.512266.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد هللا محمد عبد هللا عبد الوهاب عبد اللطيف43082

37281929.51319.5126.566.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن رزق عبد القادر ابو العنين43083

30.5237.5309.510.5100.533ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد الرحمن رمضان هاشم على سليمان43084

26715.526.51216873.54.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبد القادر حامد عبد القادر حامد عبد المنعم43085

362420301518.512565.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290على حسين المعداوى عطيه المتولى43086

37.52520261718.5125.55.55ادارة شربين  007العياديه ع م  0290على صبرى على السيد يوسف43087

32.522.51725.513.518.51114.52.4ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عمار اشرف عبد الحافظ السيد سويلم43088

3828203017.517.5133.563.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عمار رزق عبد العزيز ابو الفتوح43089

36.5272029.51818.513166ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عمار عادل محمد عبد الفضيل43090

3226203012.518.5120.563ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عمر ايهاب عبد الجواد عبد الحميد حامد الموافى43091

38.52720301618.5131.563.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عمر فؤاد عبد الشكور ابراهيم محمد43092

382719.529.515.518.5129.543ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عمرو خالد احمد عبد اللطيف شرف الدين43093

32241729.51317115.54.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عمرو سامى الشربينى احمد خضر43094

000000000ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عوض الغريب محمد عبد هللا هوى43095

38.5252026.51618.512652.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عوض محمد عوض ابو السعد الغريب43096

352416301318.51183.53.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فارس ابو بكرالصديق محمد السيد مصطفى43097

292316.5291316.5110.562.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فارس عماد المتولى عبد العظيم43098

34.523172810.518.51134.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فارس لطفى عبده عبده عويس43099

35.525193012.517.512243ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فارس محمد حسن حسن محمد السيد43100

021.510246061.552ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فارس محمد عصر السيد عارف43101

30.525202913.52011852.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فارس محمد محمد السيد المتولى43102

3826203016.519130.552.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290كريم اشرف حسن سيد احمد43103

24.513.51224.51117.585.55.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مجدى محمد على عبد الرازق على43104

30.5221328.51116.51056.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد احمد السيد طه محمد سويلم43105

382819.53016.51913262.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد السعيد فتحي السعيد الباز43106

185.56.518.54.515535.51ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد السيد بديع محمد ابراهيم43107

28.52518271319111.552ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد السيد صالح صبح العشماوى43108

32.525.512271016.51073.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد الطنطاوى محمود مسعد الطنطاوى43109

33261928132011945.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد المغاورى عبد الحميد عالم43110

2828122811.518107.54.56.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد حسام حسن متولى حسن43111
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38.52820301620132.557ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد حسن السيد حسن الشربينى43112

31302028121312153ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد حسن السيد عبد التواب43113

37.52820301818133.54.57.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد خالد عنتر الرفاعى43114

28251926.51317111.54.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد ذكريا ابو المجد محمد43115

38.52920301819135.558ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد ربيع عنتر الرفاعى43116

20271823.51110.599.552ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد رضا محمد فتحى مرسى43117

32.52818.527141812064ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد رمضان رشوان محمد رشوان43118

38.530203017.51813657ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد سامي عطيه حامد عبد الرازق43119

715.5818.5325231ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد سمير محمد فتحى محمود43120

3828.5203018.51813557ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد شريف رجب عبد هللا ابو زيد43121

3827.520301718132.54.56.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد طارق حسن متولى حسن43122

3526172712.512117.555ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد عبد الحليم احمد رمزى عبد الحليم43123

37302029.52020136.559ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد عبد الفتاح مصطفى محمد السيد43124

38.52820302020136.558.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد عصام صالح سيد احمد43125

2220153012.51599.532.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد على السيد مصطفى البيومى43126

32.526193013.52012132ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد فتحى عبد المنعم ابراهيم43127

37302029.513.51813054ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد محمود محمد عنتر البغدادى43128

2926.511.526.58.561024.51.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمد ياسر المغازى على ابراهيم43129

10.5221726121587.551ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمود حامد علي حامد حبيب43130

332518.529.5131711962ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمود سامح محمد المحمدى43131

25261630131611032ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمود سمير السعيد زكى عالم43132

1210.58142.514740.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمود عاطف فتحى مصطفى مهنى43133

28.52819.529.51418.5119.55.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمود مصطفى محمود على مصطفى43134

292014.53012.5141064.52ادارة شربين  007العياديه ع م  0290محمود وهبه السيد احمد حسونه43135

3829203018201357.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ممدوح السعيد عبد الخالق اسماعيل احمد43136

3829.519.53015.520132.57.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290وسيم احمد احمد سيد احمد43137

34.53020301316.5127.578ادارة شربين  007العياديه ع م  0290يوسف ابو المعاطى مصطفى محمد43138

35271729142012247ادارة شربين  007العياديه ع م  0290يوسف احمد احمد امبابي43139

352719301716.51284.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290يوسف احمد السيد منصور السيد43140

372919.5301619.5131.569ادارة شربين  007العياديه ع م  0290احالم عاطف حمدى مختار43141

3529202917.519130.58.58.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسراء السيد االمام عوض43142

36.5282029.517.520131.57.59.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسراء رضا عيد شعبان عبد البديع43143

34.529.520301318.51276.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسراء ياسر حسن حسن محمد سالمه43144

3629203013.516128.565.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسماء السيد محمد موسى43145

3729203017.519.5133.5610ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسماء رزق المرسى اليمانى ابو العنين43146

322716.529.512.516.5117.555.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسماء سامى احمد رزق موسى43147

3828.52028.517.520132.55.59ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اسماء صالح احمد عبد الصادق43148

38282029.51819133.58.59ادارة شربين  007العياديه ع م  0290االء السيد حلمى السيد عارف43149

36.5262029.51519.51275.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290االء عبد الرحمن عطيه عبد المنعم غانم43150

37.52919.53016.520132.559ادارة شربين  007العياديه ع م  0290االء على محمد محمد ابراهيم43151

3829203018201354.59.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290االء لطفي محمد عطيه43152

3829202914.519130.569.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290الشيماء اسعد عبد الحميد على43153

2626.51729915.5107.569ادارة شربين  007العياديه ع م  0290الهام ياسر محمد ابراهيم البيلى43154

32.52219.529.512.52011659.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290امال حسن حسن متولى حسن43155

35262028.51720126.558.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290امل عطيه منصور السيد احمد43156

3829202917181334.57.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290امل محمد ابراهيم عوض شعيشع43157

26.5282028.51417.511758ادارة شربين  007العياديه ع م  0290اميره مجدى سمير يحى43158

34.529203018.51913257.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290انتصار عبد الفتاح عزمى عبد القوى يوسف الزميتى43159
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362919.53015.516.513059.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290انجى اسماعيل سعد جاد ابراهيم43160

3528202914.519.5126.558.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايمان حماده محمد عطيه المتولى43161

36.529.52027.51519.5128.558ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايمان شرف الدين مصطفى محمد شرف الدين43162

37302029172013368.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايمان محمد بكر محمد سالمه43163

3727202812.519124.558.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايمان منصور مضحك احمد حسن43164

38272029.51520129.568.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايمان وليد فتحى عبد الوهاب43165

39.52920302020138.5610ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايمان يوسف ابراهيم يوسف احمد43166

36.527203015.52012969ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايه المهدى المهدى ابراهيم السيد البديوى43167

3429113012311637ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايه نبيل الشربينى نعمان الشربينى43168

38.53020301318.5131.559.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ايه هشام محمد نجيب عوض احمد43169

39302030202013969.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بثينه رضا محمد على محمد سالمه43170

37.52419.53015.519126.568ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بدر شكرى عوض ابو العز43171

3321.519.528.51215114.554ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بدور على الشربينى محمد43172

38301929162013259.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بسمله طارق السيد حسن43173

281819.518.514.52098.53.54.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بسمله عطيه محمود عبد الحميد محمود43174

3930203019.520138.5510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بسمه حسام عبد الحميد خالد43175

34.529203016.520130510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بسمه محيى محمود المهدى عماره43176

35.52719.529.516.520128510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بسنت وائل السعيد محمد صالح43177

363020301820134510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290بسنت يسرى الهراس ابراهيم43178

31232028.51417.5116.547.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290جنا على يونس محمد احمد خضر43179

35.52717.52912.518.5121.535ادارة شربين  007العياديه ع م  0290جيهان عبد السالم صفوت عبد السالم محمد حسن43180

37282028.51420127.547.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حسناء مجدى عبد الرازق على البديوى43181

3328.518261520120.549ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حنان محمد عطيه عبد المنعم مسعد العتبانى43182

312619231317.511235ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حنين حاتم عبد العظيم مجاهد موسى43183

37262029.518.52013149.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290حنين محمود عبد الوهاب محمد السيد43184

3628202918.519.5131.559.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290خلود السيد المغازى على ابراهيم43185

332717.529.513.520120.548ادارة شربين  007العياديه ع م  0290خلود حماده احمد الشربينى معوض43186

3627.520302020133.5510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290خلود سعد ابو المعاطى ابو المعاطى43187

27.526203013.52011748.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290دعاء على عبد الغنى معين43188

3426202817.518125.5410ادارة شربين  007العياديه ع م  0290دنيا محمد فتحى عبد المعطى على43189

342719.5291418123.546.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290دنيا وائل عباس عباس عباس43190

35.529203019.519.5134410ادارة شربين  007العياديه ع م  0290دينا سعد الشحات محمد البدراوى43191

32231721.51318.5106.546.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290دينا محمد عبد السالم محمد43192

عه احمد المهدى احمد المتولى43193 000000000ادارة شربين  007العياديه ع م  0290راب

يا عبد الحميد عطيه محمد حسن43194 3929.520302020138.5410ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ران

يا مصطفى عبد العال محمد43195 37.5262028.51919.5131410ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ران

37.527.5202919.520133.5410ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رحاب تامر محمود عبد المعطى احمد على43196

282219.5229.519.510134.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رحمه السيد المهدى ابراهيم السيد43197

37282026.51720128.55.56.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رحمه رضا الشربينى محمد الزميتى43198

31191829.51216109.54.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رحمه لطفى عبده فوده احمد43199

282319.52713.5201115.56.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رحمه مصطفى حسنى فياض43200

321916.527.513.517108.544ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رضا احمد ابراهيم يونس ابو العنين43201

37292030202013654ادارة شربين  007العياديه ع م  0290رضوي محمد رمضان محمد جاد43202

31.525.5203016.520123.554ادارة شربين  007العياديه ع م  0290روان ايمن عبد الوهاب السيد عبد النبى43203

33.516.512.5241014.596.53.53ادارة شربين  007العياديه ع م  0290روان سمير عبد العزيز عبدربه43204

021.52024.512.5078.542ادارة شربين  007العياديه ع م  0290روان مبروك المتولى عبد العظيم43205

34.527.52026.51617124.543.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290روان ممدوح مأمون زهران43206

38.52820301820134.543.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290روضه رياض عبد المحسن حسن سالمه43207
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2924.519261415112.554.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ريم حمدى السيد السيد البديوى43208

36282028.518.52013143.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ريم رفيق رمضان مصطفى  شالطه43209

35.524202817.52012534.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ريم صابر السيد محمد المعصراوى43210

3930203019.520138.554ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ريم عبد الغفار جابر عبد الرازق43211

38.530203019.52013854.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ريهام محمد ابو العنين ابو العنين ضبش43212

38.5292028.519.520135.554.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290زينب السيد فتحى السعيد الباز43213

38.52920282020135.574ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ساره اسامه السيد السيد الحسينى43214

3624.520302019130.553.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ساره شريف عبد الفتاح عبد الغنى43215

37.52820301820133.555ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ساره عوض محمد محمد يونس43216

3725.5202719.52012954.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ساميه محمد سالم السيد زيد43217

38262026.517.52012854.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290سعاد محمود عبد المنعم عبد الفتاح بسيونى43218

35.52420261419119.555.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290سهير محمد شعبان سليمان محمد43219

35252024.51319117.554ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شاهندا احمد صالح الموافى رزق43220

36.52419.529151912456ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شروق الشحات عوض طه محمد43221

35292029142012746.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شروق مهدي سعد ابراهيم43222

35292030191713346.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شهد ابراهيم محمد عبد هللا الطواب43223

39.529.5203019.520138.547.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شهد احمد السيد عبد الوهاب عبد اللطيف43224

34.526.51928161912436.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شهد رضا محمد احمد43225

37.528203014.51913047ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شهد عبد هللا محمد على43226

37.5272025.5161912646.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شهد عماد حمدى السيد البديوى43227

32.5252029.512.516119.535.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290شهد هشام الشربينى السعيد43228

34.5232029.51418.512146ادارة شربين  007العياديه ع م  0290صابرين رزق احمد مصطفى43229

33.52319.524.51319113.543ادارة شربين  007العياديه ع م  0290صباح المتولى عبد المعبود السيد متولى43230

3524202815.518.5122.546ادارة شربين  007العياديه ع م  0290صباح فرج رمضان ابراهيم الغريب43231

3324163014.517117.565.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290صباح مصطفى محمود محمد43232

34.5252028.5161912455.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ضحى عبد الحميد عبد الحميد عبدربه43233

3225202814.518.5119.547ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عايده محمد جابر المرسى المتولى عباس43234

36.5292026.5192013156.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عايده مختار يوسف معوض43235

37.52520281619126.557ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبير السيد سعد السيد عارف43236

34.52620291516124.576ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عبير رمضان ابو حالوه سعد محمد43237

36262030131912555.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عزه سامى احمد رزق موسى43238

36.523203012.51712245.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عزيزه جاد سعد رزق هللا43239

37.52719.529.513.51512756ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عال عطيه رشدى محمد ابراهيم43240

37.52419301419.5124.555.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290عال وائل طلبه عبد الفتاح الزغبى43241

3325.519301317120.556.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فاطمه عبد الغنى حلمى عبد الغنى43242

35.52819.529.51420126.545.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فلاير عوض عوض طه محمد موسي43243

4030203018.519138.547ادارة شربين  007العياديه ع م  0290فريده احمد عزت محمد رمضان43244

21.516.51525.51218.590.545ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ماجده رضا حسن عبد الخالق43245

392819.529.518.520134.546ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مروه احمد على مجاهد محمد موسى43246

32222028.514.52011736ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مروه ماهر راغب خضر43247

35141529.51214105.534ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مروه محمد ابو الدنيا يوسف43248

33.5241829.5152012046ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم احمد عبد الرؤف جاد المرسى43249

3829203018.520135.546.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم احمد فضل زكى اسماعيل عالم43250

37.52419.52918.520128.55.56ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم جالل رمضان المتولى حسين43251

3520.518.52711181125.54.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم جمال جمال الباز حسانين43252

38.53019.53019.520137.55.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم حسنى محمود المرسى ضبش43253

38271929.519.52013356ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم سمير عبد الغنى محمد43254

3222.5193015.51711955.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم محمد عبد الرازق عبد الرازق شحتو43255
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3929193017.520134.55.56ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مريم وهبه حلمى عبد الغنى43256

36.52919301517129.565.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ملك السيد عبد الرحمن عمر عمر الحديدى43257

3623193014.517.5122.55.55ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ملك هانى عبد المنعم منصور القصبى43258

35241929.51518.5122.55.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منار سمير عطيه عبد المنعم القبانى43259

38302030192013766ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منار وائل احمد عبد الواحد احمد43260

38.5272029.5192013455.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منة هللا فتحى علي صبح العشماوى43261

362220301517.51235.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منة هللا محمد عبد الخالق عبد الوهاب ابراهيم43262

37.530203017.517.51355.56.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منة هللا محمود السيد السيد الحسينى43263

36.5261928.51417.51245.56ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منه السيد ماجد السيد الزغبى43264

34.52519.52914.517.5122.55.56.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منه هللا عطيه السيد سليمان43265

38.52420301617.5128.55.56ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منه هللا وائل السعيد فتحى43266

36252030141612555ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منه هللا يوسف مصباح عبد الحميد زايد43267

35.52220231313.5113.546ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منى عمر علي السيد عوض43268

26.510.517.522.5133.59033.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290منى محمد ابراهيم مصطفى الشامى43269

38.525203014.518.51285.55ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مها سالم جمعه يوسف43270

36.525203013.514.512564.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290مى محمد سعد على الحديدى43271

39232029.51417.5125.54.55.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ميار اسامه السيد حسين عويس43272

000000000ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ميرنا محسن كمال احمد43273

000000000ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ميريهان السيد ابراهيم محمد محمد حسين43274

372320291316.51225.52.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نبويه محمد مصطفى محمد43275

3827203017.515.5132.55.59ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نجالء فاروق فاروق عباس يوسف43276

36.521.5203013.516121.55.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نجوى ابراهيم حسين ابراهيم43277

37.52620301317126.54.54ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ندا على مصطفى البيومى43278

35.52519.530161612657.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290ندى السعيد عوض عنتر ابراهيم43279

29.5222027.513.515112.534.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نسمه ابراهيم ابراهيم الحسينى شهاب43280

15.5162.51115.54634ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نور محمد السيد منصور43281

2119.51927.5131410045ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نور هانى السيد السيد عبد الوهاب43282

38.52519.5301417.512778ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نورا فكرى عبد الحميد محمد حسن43283

37.5271829.514.514.5126.579ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نورا هانى سعد رزق السيد43284

38.52819.53014.518.5130.589.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نوره احمد عباس احمد السيد43285

382619.53017.518.51317.58.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نوره عمرو سعد حسن سالمه43286

342519.5301718.5125.57.59ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نورهان انيس الشرقاوى السعيد الباز43287

372418.5301417.5123.57.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نورهان محمود محمود عباس محمد43288

35.52319301316.5120.57.57ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نورهان يسرى فتحى على43289

382419.529.513.518.5124.588.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290نيره ابراهيم امبابى محمد زينه43290

352419.529.517.519.5125.57.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هالة رفيق عوض معين السيد43291

38.526193015.518.51297.510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هانم تحسين هادى السيد43292

33.526192614.517.51197.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هانم راضى عبد التواب السيد عبد التواب43293

3725.519.5301817.51307.59ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هبة هللا محمد فتحى محمد سويلم43294

36252030151512689ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هبه عادل محمد الحسينى حسن43295

382418.528.514191237.58ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هدى مرزوق عبد المنعم الباز43296

38.52819.5301819134810ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هدير اسماعيل عبد هللا محمد العوضى43297

3719.51528.514.513.5114.57.59ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هدير عزت محمد رمضان على43298

38.529203017.5191357.510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هناء حسن احمد عثمان43299

3926193018191327.59.5ادارة شربين  007العياديه ع م  0290هناء محمد عبد الفتاح محمد احمد43300

35.5282029.5162012948ادارة شربين  007العياديه ع م  0290وصال على المهدى ابراهيم البديوى43301

38.529.5203018.520136.5510ادارة شربين  007العياديه ع م  0290وفاء السيد محمود عبد الرازق على السيد43302

38.5272029.514.520129.546ادارة شربين  007العياديه ع م  0290يارا زكريا محمد عبد الوهاب توفيق43303
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1419.5202717.514.59849ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ابراهيم عبد التواب ابراهيم عبد السالم حسانين43304

22.5222028.516.514109.549.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ابراهيم عبد الحميد محمد محمود متولى43305

31262028.519.51812559ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ابراهيم عبد الفتاح المغاورى عبد الحميد السيد43306

24211827.51717107.548.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ابراهيم محروس ابراهيم محمد خضر43307

2623.517.52815.516110.549.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ابراهيم هانى عبد اللطيف ابراهيم عطوه43308

34.529.51928.51919130.549.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ابراهيم يحي على المتولي ابو العنين43309

29.518.51228.51419102.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291احمد العربي احمد خضر البيلى43310

27.52218291817114.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291احمد راشد اسماعيل محمود مصطفى43311

34.527.51829.51818127.529.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291احمد سامي نبيه حسين محمد البنا43312

1621.51424.51115.58748ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291احمد عطا على عطا محمد43313

1519.512.524.51416.585.548.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291احمد مجدى السيد عبد المنعم يوسف43314

16.5171622.512148448.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291احمد محمد عبد الحى الشحات الديسطي43315

3323.5193019.51812549ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اسامة عطيه عثمان عبد التواب عثمان43316

29.518.518.528.517.517.5112.549ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اسالم اشرف محمد يحي محمد43317

3325.51928.5191712559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اسماعيل ابراهيم السيد عبد العزيز ابراهيم43318

29.52618.530181612247.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اشرف عطيه البسطويسى حامد حامد43319

18.51918.528.515.51810049.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291الحسانين السيد ابو العنين السيد43320

252618.528.519.517117.549.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291السيد محروس مصطفى رزق مصطفى43321

232016.526.5161010239.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291السيد محمد على الدين عبد الحي محمد43322

28.5241828.5191811849ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291باسل احمد االحمدي شاكر القطب43323

242218.52817.51811039.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291جمال طه محمد طه ياسين43324

302517.5291617.5117.559ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حاتم محمد السيد محمد اسماعيل43325

322418.52917.518.512148ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حسام الشحات عبد المقصود محمد نوفل43326

29.528.5193019.520126.549.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حسن احمد البيلى خضر البيلى43327

17.520.515.526161895.546ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حسن السعيد حسن ابراهيم حسن43328

2021.51826.518.520104.559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حسن السيد عبد الحميد عبد هللا محمد43329

352718.529.519.520129.579ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حسنى وائل حسنى النادى رضوان43330

35.52820281920130.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حلمي عبد الوهاب على عبد الحفيظ البلشى43331

342718.5281920126.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291خالد السيد ابراهيم حشيش محمد43332

89.51224.514196869ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291خالد محمد ابو مسلم ابراهيم43333

30261829.51920122.568.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291رضا محمود محمد محمود بوالد43334

202419.528.516.518108.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291زياد عالء عطيه السيد البنا43335

27.52719.52817.518119.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291سعد فتحي سعد محمد زين الدين43336

12.52014.520.5161883.548ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291صبرى عبد هللا السيدتوفيق محمد43337

23.52114.526.51615101.548.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291صبري عبد الرؤف صبري عبد الرؤف النادى43338

28.52618.529.517.52012059ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291صالح وليد صالح الدين شحاته ابراهيم43339

312718.528.5192012449ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291طارق ابوصالح احمد ابوصالح متولى43340

6110171110.5451.57ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد الحميد السيد يوسف حامد شهاب الدين43341

23281926.51917.5115.566.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد الرحمن مجدى الحسانين عبد المقصود محمد43342

13.5615.52213.51570.548.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد السميع محمد حسانين السيد حسانين43343

27.52119261820111.549.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد الغفا ر المتولى احمد محمد عبد الصمد43344

21.52218261818105.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد الغفار ابراهيم عبد الرؤف محمد عطا43345

12.5913.520.5131568.559ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد هللا توفيق السيد توفيق43346

1814.517.5231514.58847.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد هللا خالد السيد عبد هللا محمد43347

3127.519.529191912649.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد هللا عادل محمد سعيد على43348

912.512.522.51117.567.549ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد هللا عبد الفتاح السيد توفيق43349

19817271717.58849ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد الرحمن السيد عطيه رزق عبد الرازق43350

012.517129.512512.55.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عبد الرحمن حسن المغاوري ابراهيم حسن43351
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28.52120301416113.557ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عصام احمد محمود محمد فايد43352

22198231419864.57.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عطيه حسين عطيه السيد احمد43353

282119.527.51718.51134.58ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عماد ابراهيم عبد المجيد محمد حجازى43354

31.5292029.519.519129.549ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291عمرو مجدى عبد الفتاح محمود متولى43355

25.520.52027.516.51911048.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291فارس مصطفى محي رزق مصطفى43356

3225202818191234.58.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291كريم عبد العزيز محمود عبد المجيد داود43357

32.52220281919121.53.58.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291كريم محمد الحسانين عبد السالم حسانين43358

36.52920292020134.559ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مازن محمد صالح عبد المعطى على43359

1013.51524.514.51677.548ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مجدى عمرو عبد الفتاح محمود متولى43360

26.5251928.5182011779ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مجدى ممدوح عبد الرازق توفيق محمد43361

2119.51327.516199768ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد ابراهيم عطيه حسين43362

1972026.517.516.59059ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد اشرف محمد محى الدين الجيوشى43363

12.510.51222.514.516.57237.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد امين السيدامين محمد43364

2515.520301918109.559ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد حلمي ابراهيم الطناحي43365

312218.53018.51912078.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد حمدي السعيد المرسي عطا43366

18.522.519301618.510658.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد رضوان عيد شعبان عبد البديع43367

2922202917.520117.558.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد شحاتة عطيه السيد احمد43368

29282028.51819123.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد صبري ابراهيم عبد المنعم ابراهيم43369

27.5252027.518.517118.559ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد طارق عبد الحكيم يوسف البيومي43370

2728202919.519123.559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد طه محمد عبد الحى محمد43371

24.523.519.5291919115.559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم سمره43372

261715.5281615102.558.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد عبد الفتاح السيد عبد الرازق السيد عبد الرحمن43373

33242030182012569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد عبد القادر على عبد الخبير العزب43374

32.522202919.51512349.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد عبد القادر حامد على حامد43375

32.526193019.519.512769ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد محمود ذكى عبد هللا عوض43376

27.52319.528.51818.5116.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد محمود عبد الواحد رجب عبد البديع43377

28.52118.526.519.517.511478.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمد مصباح صالح مصباح البيلى43378

2920.516241718.5106.577ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمود عبد الجواد محمود عبد الجواد السيد43379

29.5222028.518.518.5118.579ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمود عبد الحميد السيد ابراهيم السيد43380

30.524.52028.519.518.512359ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمود عطيه محمد محمود المصرى43381

20.519.516.52816.515.510148.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291محمود محمد عبد الحميد محمود حامد43382

7.51814.52611.512.577.549ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مصطفى حسين على محمد طبل43383

2423202818.513.5113.568.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مصطفى شحاتة على حسن على43384

30.523202818.51912069.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مصطفى عبد المنطلب مصطفى احمد جاد43385

2723192617.515.5112.559ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291معاذ السيد عبد العزيز ابراهيم ابراهيم43386

3327.52029.51919.51295.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291معتز تامر عبد المعبود محمد اسماعيل43387

21242015.516.514.59736.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291معتز نادر عبد الحى محمود عبد المجيد43388

3424.52029.519.518.5127.559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مهاب عبد الوهاب عبد الرحمن الغريب العشرى43389

1919.511.5209177928.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291يوسف عطيه يوسف عطيه احمد43390

38.529.520292020137710ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اسراء حسن عطيه خضر عطا43391

3727.52028.519.520132.5610ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اسماء ايمن احمد معوض متولى43392

373020292020136610ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اسماء محمد عبد المجيد محمد حجازى43393

35.5302028.520201346.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291االء احمد محمود عبد الرؤف على43394

38.5302029.520201385.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291اماني منصور محمود عبد الرؤف محمد43395

38272028.519.52013359.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291امل حسين مصباح نصير حسين43396

33.529.5202919.520131.559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291امل شوات عبد الرازق ابراهيم عبد المجيد43397

38302028.52020136.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291امنية العوضي حسن محمد العوضى43398

31232028172011949.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291امنية كمال محمد احمد43399
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38262029.51919132.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291انجى عبد الحكيم على المتولى حرب43400

35.52819.52919201314.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ايمان ابراهيم حامد السيد سمره43401

25.5252028.517171163.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ايه عبد الفتاح محمد بدير هاللى43402

3825.52026.519201293.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ايه عبد الحميد عماد الدين محمود منصور43403

33.53020281918130.559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ايه محمد احمد على جاد43404

36282029.519.5201334.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ايه هانى حلمى الغريب جمعه43405

33.5242027.519.520124.559.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291بسمه عطيه محمد راضى العشرى43406

22.52220271920110.568.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291بشرى شهد على طاهر على  شهد43407

3628202819.519131.54.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291تيسير حازر يوسف عبد المنعم يوسف43408

292519.52718.5151193.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291حبيبة رزق عوض عبد العاطى زيدان43409

35.528.52029.519.5201334.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291خلود عبد المعطى عبد المعطى شلبي43410

34.530203019.5201345.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291دعاء عماد الدين محمد يحي محمد43411

3121.52025.519.520117.54.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291دنيا رزق عوض السعيد رزق43412

35.527203019.5201324.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291دينا عطيه محمد عبد الرحمن حسن43413

33.525.5203018.519127.54.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291راضية محمد احمد سالم43414

يا زغلول السعيد عبد هللا43415 3424.5203018.5201275.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ران

35.530202819.52013369.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291رباب وليد محمد عبد الحميد على43416

23.52319.529181911359.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291رحمة على ابو العنين على43417

3223202919201235.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291رحمه محمد شحاته السيد ابراهيم43418

35252029.51920128.549.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291رشا رضا محمد ذكي43419

3223202919201235.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291رضوى جمعة عوض عبد الغنى محمد43420

36282029.51920132.53.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291روان ماهر سعد رزق ساطور43421

342419.529.5201912759.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291سالمين المتولى احمد راضى43422

33.5282029.5202013149.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291سعاد عبد الحميد يوسف حامد شهاب الدين43423

32.524.52030192012649ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291سعاد عبد هللا على الصاوي حطب43424

30.5222029.517.520119.53.58.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291سمر حسين الشافعى غازى الشحات43425

33282029.51920129.53.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291سهام محمد صبري عبد الوهاب عوض43426

33.526.51929.51920127.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291سوزان عبد الحي عطيه عبد الحي محمد43427

35.529202919.520133610ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شاديه وائل امير السيد عوض43428

37.530192919.520135610ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شروق محمد احمد عبد اللطيف43429

33.525202918.5201268.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شهد احمد عطيه عبد الصمد محمد43430

33.52820302020131.58.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شهد السيد عطيه المرسى محمد الحلمه43431

21.5222026.517.515107.569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شهد العقيلى ماهر العقيلى عطوه43432

32.523.52026.51719119.569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شهد جمعه عبد الغني ابراهيم الديسطى43433

36.5302029.5202013669.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شهد عبد الهادى عصام عبد الحافظ43434

37272029.52020133.5610ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شهد محمد ابراهيم حشيش عطا43435

3323.52028.519.520124.58.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شهد محمد عبد الفتاح عبد الباقي الجعبيرى43436

3023202518.519116.569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شيماء زايد محمد زايد يوسف43437

3525.52029.519.520129.58.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291شيماء محمد احمد ابوصالح متولى43438

31.525202919.5191258.58.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291صفاء محمد محب احمد ضباشه43439

3523.520302020128.55.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291علياء عصام احمد زايد يوسف43440

3728203020201358.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291غاده احمد محمد عبد الحى محمد43441

28.523203017.518.51196.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291غدير محمد حامد محمد عبد المجيد43442

37262029.52020132.58.58.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291فاطمه حامد احمد السيد شعالن43443

36.52620302020132.58.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291فاطمه عبد العزيز ابو العنين السيد ابو العنين43444

30.5171728.519151125.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291فاطمه عصام حمزة السيد عطيه43445

36.528.5203020201355.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291فاطمه مأمون السيد ساطور43446

31292029.51920128.53.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291فايزه محمود احمد ابراهيم على43447
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31.521.52028.51720118.56.59ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ليلى محمد السيد متولى سالطين43448

35.529203019.52013489ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مديحة حامد عبد المقصود عوض حسانين43449

3528203020201338.59.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مريم السادات عوض عبد العاطي زيدان43450

28.526.51928.51920121.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مريم حسن شحاته محمد احمد43451

3429203018.520131.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مريم حسن محمد سعد رزق43452

312619.528.5191912469.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مريم محمد زايد عبد المعطي يوسف43453

21.52619.528181811369.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مريم محمد محمد احمد ابيه43454

36.526.519.53019.519.513289ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ملك هانى ابراهيم محمد ابراهيم43455

302618.528.5191912269.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ملكه على عبد الرحمن على العدل43456

3829203019.519136.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291منه هللا اشرف على عبد السالم عبدربه43457

36.52819.53019.517133.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291منه هللا صبرى فرج فرج ابراهيم43458

382919.5302020136.5810ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291منه هللا ناصر صالح رزق ابو صالح43459

31.52720301919.5127.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291منه محمد السيد محمد فرج43460

37271929.51920131.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مي عاطف الديسطي ابو ذكري43461

38.529193019.52013689.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مي ماهر عبد الحميد ابراهيم السيد43462

362819.529.519.520132.569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مى محمد صبرى عبد العزيز شلبي43463

37.52919.53019.520135.5710ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مي وائل محمد السيد عرفه43464

292619.528.5182012169.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مياده ابو المعاطي حسن محمد خليل43465

32.52720301920128.5810ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مياده صالح محمد الشربينى المرسى43466

3330203019.520132.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291مياده متولى رفعت محمود متولى43467

282618.5302020122.579.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ميرفت هيثم رجب محمد على43468

352919.5302017.5133.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ميرنا شريف احمد السيد عدالهادي43469

342619.53019.519.512979.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ندى ابراهيم السيدابراهيم ابو العنين43470

34.52719.53019.520130.589.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ندى الدسوقي محمد السيد عرفه43471

32.5281929.519.520128.569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ندى الشحات عبد العزيز عبد الرحمن43472

30.5241928.5192012169.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291نسمه حسني عبد القادر ابراهيم محمود43473

35.52820302020133.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291نهاد سرور محمد ابراهيم السيد43474

37302029.52020136.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291نور محمد الصباحي عبد الفتاح امان43475

31.52619.5301918.512669.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291نورا مصطفى مسعد حسن احمد43476

34.526.519.5301918129.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291نورهان حلمى عبد الرحمن الغريب عطا43477

32.5242029.519.519.5125.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291نورهان عبد الحافظ اسماعيل عبد الحافظ43478

33.529.52029.52018.5132.569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291نورهان محمد ابراهيم على محمد43479

2726182919.520119.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هاجر محمد عبد الواحد رجب عبد البديع43480

2423.519.53018.517.5115.568.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هاله حسن عبد العزيز حسن43481

1521.51929.5151410059ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هاله خالد محمد ابراهيم محمد43482

37.53019.5302019.513769.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هبه كامل ابراهيم حشيش محمد43483

3330203019.520132.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هدي عبد اللطيف عبد الرازق محمد ابراهيم43484

34282030191913169ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هناء ابراهيم ساهر عصرالدين العريان43485

31.530203019.52013169.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هند محمود الشربينى عبده عطا43486

3324.519.529.519.51712669ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291هيام عمرو السيد حسن ابو العنين43487

36291929.519.52013369.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291وفاء ابو مسلم حسن ابو مسلم على43488

30.52720301920126.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ياسمين عبد العزيز محمود عبد المجيد داود43489

3124193018.520122.569ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ياسمين محمود مصطفى السيد على43490

312719.5301919126.569.5ادارة شربين  007ترعة غنيم ع  0291ياسمين وائل محسن عبد السالم احمد43491

36.52719.527.51918.5129.569.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ابراهيم الشحات محمدحسن الشهاوى43492

36282028.515.51912879.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ابراهيم ايمن ابراهيم محمد ابو المجد43493

2227.519261518109.546ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ابراهيم محمد شفيق محمد ابراهيم43494

27.525202716.52011668.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد ابراهيم محمد محمد محمد الحديدى43495

Page 890



Term1

35272029172012869.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد السيد احمد منصور سالم دهيم43496

34.526.51929.517.519.512749.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد جالل المغازى الشحات مصطفى43497

1761422.5115.560.556ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد حماده محمد احمد محمد43498

36.529.52029.52020135.589.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد رضا غازى علي عصر43499

21.517.51325.5716.584.556ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد سامح عبد الحميد معروف على43500

19.521.51927717.59448.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد صالح محمد صالح عبد الحي43501

12.515726.51.51262.532.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد صالح فرج احمد حنفى43502

24.516.51126717852.55ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد عبد الفتاح الشحات عبد الفتاح الدسوقى43503

2411.51529.57.515.587.525ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد عبد الفتاح عبد العزيز ابو المجد داغر43504

21.52118.528.56.517.5963.56ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد مؤمن عبد القادر حامد ابراهيم البدالى43505

272119.5301319110.53.58.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد محمد عبد الرحمن احمد عيد43506

27.521.52028.516.51911448ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد محمد عبد اللطيف  نبهان ابراهيم43507

10.517.516.52861778.53.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد محمد محمد عبد الوهاب الدسوقى43508

3022.518.52914191143.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد محمود عوض محمد متولى غيث43509

18.515.51627.56.518843.56ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد مصطفى محمد الزاهى على43510

2114.51728.58.517.589.53.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد منصور محمد عبد الوهاب الزاهى43511

251719.526.517.518105.53.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد نبيل لطفي الشبراوي ابراهيم43512

30.528202918.5161264.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292احمد هانى محمد حسن ابراهيم43513

23.521.5822.53.519793.55.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسالم اسامة عطيه ابراهيم عبد البارى43514

2020202815181033.56ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسالم عبد الحميد المهدى عبد الحميد المهدى43515

11.52017.5281318903.55.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسالم ممدوح عبد السميع احمد الشهاوى43516

19.522.5202914.512.5105.53.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اشرف ابراهيم محمد مصطفي والى43517

1719.517.529.516.5161003.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292السعيد عماد عبد الرحمن السعيد عبد الرحمن43518

32.522.519.529.52018.512447.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292السيد مصطفي ابراهيم مصطفي الوالى43519

30.522.518.529.518.517.5119.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292السيد وليد المتولى محمد المتولى43520

201913.528.5912.5901.53.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292المحمدى تامر ابراهيم المحمدى43521

21.518.51729.516.5181033.55.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292النادى محمود النادى النادى صبح43522

352619.527.5181912634ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ايهاب صابر عبد الباقى ابو شيعيشع جاد الحق43523

1520.518.5221012.58625.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292جمال ماهر عبد البديع السعيد محمد عبد هللا43524

191717.528.512179425.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حاتم حسين عطيه حسين43525

22.524.519.528.518.517.5113.527ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حسام ابراهيم عبد الحى محمد عبد الحى43526

131212.5143.56.55526ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حسن السيد محمد الشربيني ابراهيم المالح43527

27.52518301817.5118.547ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حمدى عبد الرحمن محمد عبد الفتاح عطوه43528

201913.52515.512.5933.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292رأفت حسن رأفت حسن السيد على43529

000000000ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292رمضان فيصل كمال عبد البديع ابراهيم43530

26272029.519.51912247.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292زكريا عبد هللا الحسينى حسن حسن43531

24.520.51829.516.514.51092.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292زياد شعبان داغر ابو المجد داغر43532

20.514.57.52613.511.58225.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سامى محمد محمد السيد شطا43533

21.521142815.51510035ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سليمان عطيه سليمان مصطفى الوالى43534

2119123017149935ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292صبرى مصطفى ناحج احمد قنديل43535

14.520.517.5301816100.52.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292صالح مصطفى محمد محمود البرى43536

21.518.516.5301714.5103.52.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عادل عصام عبد الجليل عباس يوسف43537

29.522.517301716.51163.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن عودة احمد43538

22.521.515.529.517141062.56ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عبد الفتاح احمد عبد الفتاح حسن حسن43539

15.517.59.52213.59.57825.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عبد الفتاح المتولى عبد الفتاح المتولى محمد حسن43540

27.52119.529.516.51611425.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عبد هللا المغازى داود على على عودة43541

33.522.517.5301716120.54.55.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عبد هللا قاسم ابو القاسم عرفه على43542

32.524.51829.51818122.54.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عبد الرحمن محمد عثمان عثمان على مصطفى43543
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98419.57247.52.53.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عبد الهادى على محمد توفيق السيد43544

1722.517291712.5102.52.55ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عزت عبد المقصود ابراهيم عطا هللا43545

1412.582041158.533ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292على الشحات على الشحات43546

31.52115.528151611137ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292على حشمت صالح على سليمان43547

16.516.510189.52.570.535ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292على عبد الباقى محمد عبد  الباقى عبد العاطى43548

37302029.519.51713637.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292على محمد عبد الموجود السعيد43549

25.523.5173018.517114.55.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عماد فاضل ابراهيم على البدويهى43550

3025.519.529181712277.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292عمرو عمر مصطفى محمد حسن43551

34.5291828.51718.512758.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292فارس عبد الستار عوض محمد ابراهيم عوده43552

17.51913.5271013.58745.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292فارس محمد ابراهيم ساطور43553

11194.576.58.54845ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292فارس محمد حسن محمد حسن43554

20.521112112.59.58657.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292فاروق محمد يسن عبد هللا عمر43555

31181929.51416.5111.556.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292فيصل عبد الرحمن اسامه عبد الرحمن علي عوده43556

12.519.51029.59.598145.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292كريم جوده عبد المنعم جوده السيد43557

2118.514.529.5131196.576ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292كريم محمد ابراهيم محمد احمد هالل43558

25.524.516.5301615.5112.557ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292كريم محمد شكري السيد شادى43559

3022.51629.5181711657ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292كريم محمد على محمد عبد الحليم43560

3623.5203018.51612877.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مجدى محمد عبد الحى محمد عبد الحي43561

000000000ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد ابراهيم محمد احمد احمد43562

26.520.512.53016.51710677ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد احمد على عبد الستار على43563

23.51715.53015.514101.576ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد الشربيني عبد الرازق محمد عبد العاطي43564

1915112712108466.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد جمال عبد الناصر على محمد دهيم43565

2626.514.52914.514.5110.576.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد حسن احمد حسن ابو الحيح43566

30262026.519.52012267.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد خالد عبده عطوه43567

21.522.514.529.512.515100.558ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد خالد محمد زايد محمود43568

35.522.5202918.518125.587.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد رضا فايز عبد الغفار محمد حجازى43569

3328.519271818125.557.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد رضا كمال عبد الحميد ابراهيم43570

32251929.51817123.556.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد سامي محمد اسماعيل43571

1820.56221118.577.556.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد سمير السيد المرسى على43572

13.518.5625118.57446.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد عادل السيد السيد على43573

20.5181329.511169237.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد عادل صديق خليل على43574

3727.519.53018913267.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد عبد الحميد كمال عبد الحميد ابراهيم43575

141713.52811.511.58437ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد عبد الرازق محمد دهيم السيد43576

10.521.5133014.51589.556.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد عبد الرحمن السيد على على43577

20.51815.5281613.59866.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد عبد الفتاح حامد عبد الفتاح محمد43578

23.52317.5301515.51095.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد عماد عبد الحميد عبد الحميد اسماعيل43579

35.52818.529.51819.5129.587.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد فهمى فخرى يوسف السيد43580

25.518.516.5291615.5105.57.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد محمود عبد الفتاح ابو مسلم ابراهيم43581

32.523.518.529.519161236.59ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد وائل محروس محمد فرج43582

26242029.515.516.51154.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمد وجدى سالمة السيدعلى حنفى43583

2.5359.5510.52545ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود ابراهيم احمد عبد الغنى احمد43584

20181029.510.512.58867.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود احمد صبرى المحجوب عيد43585

251912.529.513.512.599.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود رضا كمال الشحات مصطفى43586

28221326.515.51710557ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود صالح حامد عبد الفتاح محمد سالم43587

19228.528.518199665.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود عبد الرحيم ابو سمرة امين غازى43588

3328.51928.5192012868.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود عبد العزيز محمود ذكى محمد عبد هللا43589

36.5232029.5181912769ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود محمد السيد حامد البيلى حسانين43590

36.52518.529182012778ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود محمد محمود زكى محمد عبد اللة43591
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26.5211527.5192010956ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود محمد هشام محمود حمدى السيد احمد المعصراوى43592

38.528203019.51913658.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود مصطفى عبد القادر السيد مصطفى43593

342617.529.518.518125.567.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محمود ياسر جمعه محمود ابراهيم43594

282016.529.517.519111.567ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292محى الدين عبد هللا فتحي ابراهيم ابو زيد43595

31.519.518.5271813.5114.568ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مصطفى حماده عوض محمد ابراهيم43596

3028.5203018.51812768.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مصطفي محمد يحي محمد على43597

22.520.561911.5679.546.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مصطفى مصطفى حامد حامد البسيونى43598

2422.51322167.597.547ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292معاذ سمير السعيد الشريعى عبد هللا43599

16.522.51426.515.589526.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292معاذ صالح فرج احمد حنفي43600

20.519.56.52513.518853.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نادر صبري عبد السميع عبد السميع حسين43601

1414423.510.511.5663.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نصر عطا فهمى على الحنفي43602

34.526173017.5191254.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292وليد الشربينى رمضان البسيونى43603

30.522.513.52915.51711157.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292يوسف على عبد الرحيم عبد الرحيم البدالى43604

352818.529.519.520130.55.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ابتسام محمد ابراهيم مصطفى ابراهيم الحول43605

36.527.51830202013258ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسراء صابر رمضان صالح حسن43606

11.518.51122.56.5117056.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسراء محمد ابراهيم النادى صبح43607

31.526.51529151711748ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسماء ابراهيم محمد محمد على وهبه43608

36.527.51729.518.5181294.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسماء ايهاب محمد حسن عبد المنعم43609

3727.518.530201813358ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسماء عبد العزيز نبية عبد العزيز عبد الرحمن43610

3626.51829.5181812848ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسماء عبد الفتاح عز الدين سليمان ليله43611

3429.517.530191813048ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اسماء محمد الحسين عوض فرج43612

282517.528.515.520114.54.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292االء حامد صالح عبد الحليم ابراهيم43613

33.52717.526.515.5201204.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292االء عصام محمود المتولى عوض43614

3125182917.517120.55.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292امانى مجدى محمد يوسف عطوه43615

3527.51729.517.517.5126.54.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292امانى معروف حسن عبد المنعم حنفى43616

33.52816.53017.517.5125.558ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292امانى هانى البسطاوى عبد هللا خليل43617

362918.5302017.5133.559ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292امل عبد الفتاح عامر يوسف البيومى43618

000000000ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اموره على الشحات محمد السيد43619

3429.51829.518.517.5129.54.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اميره عبد الباقى عبد العال محمود عبد العال43620

000000000ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292انغام منير عبد هللا عبد السالم عبد العال43621

38301930202013758.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292اية مجدى عبدربه عبد السالم عبدربه43622

3330193020201325.59ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ايمان اكرم سعد حسن الشهاوى43623

36.529193018.5181334.59ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ايمان محمود عبد الفتاح يوسف يوسف43624

37.53018.53019.520135.568ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ايه خالد مختار العدل يوسف43625

35.5291929.5201913349.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ايه وحيد عبد القادر السيد مصطفى43626

25221929.51519110.545.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292بثنت جابر حسنى مسعد ابراهيم البيومى43627

33.5271929.518.517127.55.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292بسمة على السيد الزاهى على43628

2826.518.529.516.51811948.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292بسنت رضى امين حسين على43629

202316.5281612.5103.557.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حنان موسى السيد محمد مصطفى43630

35.52918.529.51917.5131.558ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حنين ابراهيم حسن احمد ابراهيم43631

3529.51929.5192013268ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حنين السيد العوضي علي محمود43632

352917.529.5191913067ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حنين طارق الشحات المتولى عبد الفتاح43633

31.525.516.52917.517.51205.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292حنين وائل ابو السعد عبد الوهاب بدر43634

يا ايمن محمد محمد يوسف43635 19.524.516.529.516171063.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292دال

21.526.51827161610945.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292دعاء احمد عوض محمد متولى غيث43636

29.529193018.5201264.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292دعاء محمود صادق خليل عبد العال43637

382818.5302017134.55.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292دنيا الشربينى محمد الشربينى محمود43638

3524.515.529.518.5161234.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292دنيا على عبد هللا الشحات43639
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2724.515301218108.547ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292دنيا محمد عبد الخبير احمد يوسف43640

33.528.518.5301817128.54.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292دنيا يسرى عبد الحميد عبد البديع ابراهيم43641

20259.52713.513.59547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292راضية بدر ابراهيم مصطفى المتولى43642

يا حسن حسن احمد الشهاوى43643 000000000ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ران

2726.51729.51817.511867ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292رحمة محمد السيد محمد مصطفى43644

2723.517.52717.519112.55.55.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292رحمة محمد صالح عبدة محمد43645

272511.52716.5151074.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292رحمه محمود محمد احمد عبد الرحمن43646

33.52818.53019171295.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292رحمه هيثم الشحات وحيد جمعه43647

352517.5291915.5125.54.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292رغده نصر محمد حسن عبد المنعم43648

36.527.5183019.518.5131.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292روان السيد على محمد عبد الوهاب43649

3326.519301916.5127.54.56ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292روان حسام المغازى احمد ابراهيم43650

34.529.5203019201334.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ريهام محمد حامد النادى صبح43651

17241329.51214.595.546.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292زكرى محمد شاكر محمد عبد العال43652

2824.519.52817.520117.54.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292زينب محمد محمد عبد الحليم ابراهيم43653

34272029.52020130.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سارة صبرى على محمد عبد هللا43654

3525.520301920129.54.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سارة نبهان العجمى نبهان ابراهيم43655

20.517526.512.516.581.546ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ساره محمد زغلول محمد السيد43656

352817.52918.5161284.54.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ساره ياسر محمد عبد الوهاب43657

33.528.5202919.517130.54.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سلمى حسن صبرى المغازى موسى43658

34.52720292017130.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سلمى صبرى على محمد عبد اللة43659

292617.53017.515.512057ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سماح حماده شحاته عبد الفتاح الطنطاوى43660

34.528193018.5171304.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سها ابراهيم لطفي الشبراوي ابراهيم43661

37.529203019.5171364.58.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سهلية السيد المتولى محمد المتولى43662

1621.51229.51215.59147ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292سهيلة حسن شحاتة االمام عيد43663

2223.5112312.5139256ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292شروق حسن سامى شحاتة االمام43664

3627202919.517131.54.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292شمس عطا احمد محمود المتولى غيث43665

33.526203017.5171274.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292شهد زكى محمود عطوه43666

3526203017.518128.54.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292شهد محمد احمد حسين السعيد43667

20.5132.5130.510.549.543.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292شيماء علي محمدين محمد احمد43668

36.530203019.516.51364.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292شيماء محمد محمد عبد الحى البدويهى43669

31.524.51929.515.514.512037ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ضحى اسامة زين العابدين عوض43670

28171326.517.51710248.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292فاطمة صابر السيد الذاهى43671

32.5262029.519171274.59ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292فاطمه احمد محمد عبد الرحمن نصار43672

312719.528.519.517125.549.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292لقاء مصطفى على المهدى على الحول43673

3330203019.516132.549.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مايسة اسامه حسين عبد الفتاح داود43674

35.5281929.5191713148ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مريم صبرى وحيد جمعة الشربينى43675

3630203020171364.58.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مريم ياسر محمد عبد الوهاب43676

33.529203019.51613248.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منار محمد بدير حسين43677

2125.51929.51913.511448ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منة هللا الشربينى محمد الشربينى ابراهيم المالح43678

3529202918.517131.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منة هللا عمرو عبد العزيز عيد ابراهيم43679

33.527.51929.518.519.512838ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منة هللا يوسف السيد على البدويهى43680

35.528.52029.52019.5133.549ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منه خالد عبد الرحمن على داود43681

34.5272029.518.519.5129.548ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منه محمد احمد مصطفى مصطفى43682

32.518.5193018.519118.548ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منى سليمان على سليمان43683

222616.52818.518.511146ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منى عبد هللا عوده احمد يوسف43684

22.52415.529.517.516.51093.56ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292منى محمد السيد على احمد عبد المنعم43685

37.529.5203019.517.5136.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مها توفيق عبد الهادى توفيق السيد43686

3729203019.517135.547.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292مى محسن محمد عبد الفتاح داود43687
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3829.520291817134.545ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ميادة ايهاب محمد دهيم سالم43688

01111.5227.515.5522.54.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ميادة على عبد الخبير احمد يوسف43689

3027.520301717124.548ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نجاة عطاء على عبد الستار43690

2624192916171143.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نجاه السيد ابو العطا محمد السيد الجوهرى43691

000000000ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نجالء هشام الشبراوى الشبراوى رجب43692

33.52919301619127.54.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نجوى شكرى انيس السيد بيلى43693

23.52317.5291311.51063.57ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ندى حافظ احمد محمد ابراهيم خلف43694

31.527.520301819.512747.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ندى رضا عامر عبد هللا عامر43695

2524203018.520117.547ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ندي محمد رزق  ابراهيم عبد العزيز43696

25.525.5193018191184.58ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نرمين مصطفى امين عبد الفتاح محمد سالم43697

36.528202918.519.513248ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نشوى رضا السيد احمد الباز43698

3623.5202918.519.51274.57.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نهاد سعيد السيد على سعيد43699

33.527203019.516.51304.56.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نهله ابراهيم رزق  ابراهيم عبد العزيز43700

25.522.516291513.51087.55.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نوال ايمن عابدين نصر ابراهيم الحول43701

3929203019.516.5137.589.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نور محمد عبد الحميد يوسف الشهاوى43702

27.521.520291816.511687ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نور محمود على احمد الحنفى43703

38.53020302020138.569.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نور وليد رزق ابوزيد رزق43704

34.523203019.51812789ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نورا عبد هللا داود على عوده43705

3730203019.519136.589ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292نوران محمد عبد العزيز عيد ابراهيم43706

30.521.517.5301915.5118.548.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292هاجر حازم عبد هللا حسين43707

38.530193019.5191377.59.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292هند طارق السيد السيد االلفى43708

27.521203017.51711688.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292هند محمد جمعه فريد محمد43709

24.52219.527191711288.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292وفاء السعيد محمد محمد على عوده43710

36.53019301920134.589.5ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ياسمين صالح الدين جمال مسعد حسن43711

ه رضا عبد هللا عبد هللا عارف43712 اي 202119.53018.512.510988ادارة شربين  007الحاج شربينى ع  0292ْ 

39291929.519.52013689.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293احمد السيد عيد صالح دهيم43713

22231727.517.51510768.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293احمد جمعة حسنى ابراهيم الديسطي43714

36.53019.530202013689ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293احمد صابر زين العابدين صابر43715

31.521203018.51612188.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293احمد عماد حمدى محمد ابراهيم43716

20.521.5112916.52098.569ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293احمد محمد على السيد خلف43717

28.52316.529.51918116.587.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293احمد محمد ود حجازي متولي43718

25.52319291917115.569ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293احمد هانى عبد المعبود محمد الدسوقى43719

372819302020134810ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293اسامة الباز راشد السيد ابراهيم43720

9.518.5418.510.512.56137.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293السيد يحي احمد المتولي زين الدين43721

30232029.51918121.588.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ثروت سامى عبد الجواد السيد دهيم43722

26229.5301616.5103.568.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293حلمى محمد حلمى ابراهيم علي43723

37.52819302020134.589.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293حمدى نشات عيد صالح دهيم43724

28.52319.529.519.51712069.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293خالد احمد على احمد عبد البارى43725

27.52020291917.5115.568.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293سامى عبد الفتاح توكل محمد حسن43726

27221629.51917.5113.569ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ضياء محمد هيبت علي عطيه43727

232319.5301818113.548.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293عبد الجواد احمد محمد احمد سليمان43728

35.5252029.519.517129.588.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293عبد اللطيف احمد عبد اللطيف احمد علي43729

29232030192012188.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293عالء اسامه فوزى عبد الرازق سليمان43730

373019.5301920135.589ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293علي السيد علي عبد الرازق سليمان43731

3522203018.520125.569ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293فارس احمد ابراهيم البسيونى43732

26.522202916.51711469ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمد رمضان عبد القادر السيد السيد43733

18.5221528.515199988.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمد زكريا محمد عبد المطلب متولي43734

36292030192013489ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمد سامى عيد صالح دهيم43735
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18.52318.528.51712105.589ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمد عصام حسين على43736

24.521193016.5171117.56.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمد علي رضا علي على الصياد43737

32.525203019.5181277.59ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمد على محمد محمد السعودى43738

34231929.51919124.589ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمد فرج فرج السعيد الديسطي43739

30.52620301918125.588.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمود اسامه السيد ابو الفتوح السيد43740

26.523203019.516.511989ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمود امجد شلبى عبد الرحيم دهيم43741

3126203019.518126.589ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمود عبد هللا محمود صالح عبد هللا43742

31231929.513.51811688.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293محمود وحيد غنام السعيد الديسطى43743

1123182018.52090.588.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مصطفى احمد احمد احمد النجار43744

29222030142011588.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مهند السيد مسعد عبد الغني البراشي43745

31211929.51718117.588.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293هشام عبد هللا محمد عطا هللا عبد الرحيم43746

28.52319.528181711788.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293هشام محمد ابراهيم حسنى ابراهيم43747

3324203019.518126.589ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293وليد عالء وجدى عبد الرازق جمعه43748

3122.520301917122.589ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293يوسف احمد رزق عبد الرحيم دهيم43749

35282030192013288.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293اسراء المتولى ابراهيم المتولى احمد43750

3329203018.520130.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293االء احمد جمعه السيد حسين43751

3330203018.520131.5610ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293امال محمد الشحات محمود عوض43752

373020302020137610ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293امل الحسينى محمد جمعه العجمى43753

36.530203019.520136610ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293امل عزمى عبد الشكور احمد جمعه43754

35272030192013169ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293امل عفيفى المحمدى علي المصري43755

34.527.52028.519.520130610ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293امنيه ابوصالح عبد القادر ابوصالح البسيونى43756

28.5252029.517.519.5120.559ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293امنيه السيد حمدي السيد الجريدلي43757

3528.52029.5202013369.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293انوار مصباح محمود مسعد ابو العال43758

3529203019.520133.5810ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ايات عاطف السيد محمود يحى43759

312319.5301820121.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293اية رمضان الشحات محمد عوض43760

32.5232028.518.520122.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ايمان ابراهيم محمد ابراهيم محمد43761

30.524.517.5301919121.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ايمان خالد جمعه محمد عبد العزيز43762

32242029.519.52012559ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ايمان فرج يوسف جمعه سليمان43763

38.529203019.520137610ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ايه المتولى السيد السيد دهيم43764

3123203018.519122.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293جنا السيد حسن السيد حسين43765

34.52519301819126.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293حسنات سليمان الطنطاوى سليمان عبده43766

33.52217.530182012159.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293حنين خيرت السيد عبد السالم43767

دا السيد محمد عطاهلل عبد الرحيم43768 33.525203018.52012759.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ران

32.528202919.52012959ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293زينب محمد ابراهيم السيد  احمد43769

3426203018.520128.569ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293سما باسم ابراهيم شكري ابراهيم43770

25.52518281717.5113.55.59ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293سميحه محمد سعد فوده عطوه43771

363020302020136510ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293سهير احمد السيد عوضين جمعة43772

10.515.58177165858ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293شهد شريف على ابراهيم علي43773

33.525203019.51912849.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293شهد محمد محمد سمير عوض43774

34222030192012569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293شيماء عبد الرازق عبد هللا السيد احمد عبيد43775

22.52419.53019.519115.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293عائشه احمد عبد اللطيف احمد على43776

34272030192013059.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293عفاف رفيق بشرى محمد فوده43777

34.52920301920132.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293فاتن مجدى الشحات محمد محمود43778

37.528.52029.52018.5135.549.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293فاتن مجدي حسن صالح راجح شحتو43779

29232030192012159.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293فاطمه احمد عبد اللطيف احمد على43780

721171015.51370.548.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293فريده على محمد الحسينى حسن43781

31.52720301920127.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مايسه ابراهيم عثمان ابراهيم علي قنديل43782

36.5302029.519.520135.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مريم راشد السيد السيد ابراهيم43783
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382919.53018.52013559ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مريم عبد الهادى صبرى ابو على علي43784

26.52419.53017.520117.559ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مريم محمد عنتر محمد محمود43785

36302030202013669ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مريم محمود عبد السالم عبد الرحيم دهيم43786

25262030192012056.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293منار عبد الفتاح مجدى محمد ابراهيم مسيل43787

29.5242029.5192012259ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293مها محمد محمود الشحات محمد43788

37302030202013769ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293نجوى ياسر حمزه محمد43789

3323203018.520124.559ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293ندى احمد محمد محمد جاد43790

31.526203019.52012789ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293نوران والء شكرى ابراهيم المرسي43791

33302029.51920131.559ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293هاجر محمد على ابراهيم علي43792

37.5282029.5202013569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293هانم الحسينى محمد جمعه العجمي43793

34.5252029.518.519127.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293هايدى على مسعد عبد الغنى البراشي43794

38302030202013869.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293هايدى ياسر جمعه محمد عبد العزيز43795

37302030202013769.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293هبه ابوحجازى صالح ابوحجازى حسن43796

20.5222027.5181910869.5ادارة شربين  007ابو زاهر ت أ  0293وفاء رضا عادل عبد الحليم43797

2321.51325.511.52094.546ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ابراهيم صالح ابراهيم عبد الحميد43798

37222029.51918127.589.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد ابراهيم ابراهيم فرج الحضرى43799

22.5231829.5161810959.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد اشرف محمد محمد ابراهيم43800

24.526.5183018.518117.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد السيد السيد رزق المرسى43801

32.52719.530191812868.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد المغازى ناصر السيد حريره43802

2823163017201145.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد حسام عطيه حسن ابراهيم43803

ى السيد دهيم43804 20.5231928.517.518108.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد حسن الوردان

35.529.519.528.519.520132.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد سامح احمد محمد ابو بكر43805

30.5262029.5192012569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد سعد احمد كامل علي43806

21.5221525.515139969ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد صبرى محمد ابراهيم حسام الدين43807

2321.51827.5181910867.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد عيد ابراهيم على احمد43808

28.5222025.517.520113.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد محمد احمد محمد السيد43809

34.52820301920131.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد محمد صبرى عبد الغنى شلبى43810

33222029.518.52012368.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد محمد عبد الحميد محمد شحتو43811

2725.52029.518.517120.55.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد محمد عثمان عبد الغنى البراشى43812

24.51919.529.51819.5110.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد محمد محمد الشربينى جاد43813

3021.5183018.5191185.58ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد نجاح محمد البدوي البسيوني43814

34.52620291919128.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد نشات فتح هللا عبد هللا العنانى43815

3326203019.519128.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد هيثم حمدي فريد االتربي43816

26.523192917.51911579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294احمد وهبه الشربيني السيد الشربيني43817

10231323.513.5148368ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ادهم وليد عزت محمد يوسف43818

172011.518141980.558ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسالم اسامه احمد السيد راجح شحتو43819

27.5221322.51414995.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسالم اشرف ابراهيم على43820

29.5242029.5181912158.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسالم بالل جمال عبد الغفار احمد43821

2221.518301820109.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294السعيد سعد محمود على43822

1520.517.525.5161994.53.56.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294السيد الديسطى عطيه الديسطى حسام الدين43823

181919.5291819103.55.58ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294السيد رسالن محمد رسالن حجازي43824

30.5222029.516.515.5118.55.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294المهدى محمد عبد العزيز محمد ابو النجا43825

272219.53019.5191185.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ايمن حازم محمد صالح السيد43826

31222028.518.51812069ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ايهاب صالح حسام الدين الديسطى43827

312019.529.518161185.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294توفيق اسامه توفيق عبد الرحمن الطنطاوى43828

33222030182012349ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294جمعه احمد زين العابدين صابر جمعه43829

20.52012.526.511.5169159ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294جمعه محمد جمعه معوض الشربيني43830

24212027.51718.5109.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حاتم محمد حاتم احمد اسماعيل43831
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14.52120301715102.54.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حازم عادل عبد القوى عبد هللا العنانى43832

22.52112.52614.51796.54.57.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حجازى احمد حجازى محمد قطب43833

72114.5251314.580.55.58ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حسنى نشات جبر محمد غازى43834

32.522203018.518.512369ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حسين رضا توكل ابو حجازي جاد43835

2221.52028.51816.511058.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حماده المتولى محمد المتولى الدسوقي43836

27.5221328.518.520109.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حماده قدرى عطيه على احمد لنجه43837

132016.529141892.558ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294خالد احمد النادى النادى صبح43838

3627203019.518.5132.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294خالد رأفت طه محمد الجلده43839

34.5252028.518201266.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294خالد صبرى مكين محمد غازى43840

34.525203018.5201285.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294خالد عبد اللطيف عبد الرحمن ابراهيم43841

3328203019.520130.56.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ذياد تحسين عبد المنعم الدسوقى خضر43842

34.5292029.519.520132.56.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294رامى مجدى احمد صالح احمد خضر43843

19.522202717.51910658ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294زياد جاد ابو المجد الخديوى43844

35272030202013279ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294زياد عماد فكرى سعد احمد بيلي43845

915921.511.5176658.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294زياد محمد صبرى ابراهيم علي43846

1625.52025.518.518105.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294سعيد احمد السعيد احمد شلبي43847

35.5262029.5182012968ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294صبري رضا على على خليل43848

5.521.512281619833.57.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294صبرى محمد مصطفى احمد43849

1722183016171034.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294صالح محمد صالح مصباح الشوربجي43850

1519.51626.51418.59169ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294طارق محمد سعد يحى احمد43851

302319.529.519.518.5121.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عادل السيد عادل ابو الوفا احمد43852

811315153835.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عادل مجدى عادل عبد الرازق البسيونى43853

32271828.51919124.568ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ عبد هللا  هالل43854

25.52516.529.518.51911549ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن احمد عبد الرحمن43855

25.52317.529.518.51511449ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبد الرحمن وليد عبد اللطيف الشربينى عطوه43856

282913.529.519.519.5119.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبد هللا احمد محمد عبد العزيز43857

31.527183018.52012559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبد هللا باسم عبد هللا عبد التواب43858

2524.519291817.5115.548ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبد هللا طايع طلعت محمد البيلى43859

32.528.518.5301919128.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبد هللا عبد الفتاح عبد هللا عبد الفتاح43860

16.52215.52518199748ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عطيه محمد عبد العال غريب ابراهيم43861

29.52517.53018.519120.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294على محمد على عوض ابوصالح43862

33.52417.529.51920123.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عمار محمد عبد المعطي خطاب ابراهيم43863

000000000ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عمر على محمود ابو الفتوح43864

31.526.5182918.519123.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294فاضل محمود فاضل ابراهيم شعير43865

30.5262029.519.518125.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294فرج محمد عبد الشكور الشيخ حامد43866

30.52019.529.518.51911869ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294كريم احمد عبد العزيز محمد على43867

1021.51017.514.51573.548ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد ابراهيم احمد محمد احمد43868

182519.529.517.519.5109.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد ابراهيم محمد محمد حسن43869

32.526193019.5201276.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد احمد ابراهيم الدسوقي سالم43870

32241927.52019122.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد اشرف عبد هللا عبد الغفار عبد الجواد43871

342919.5302018.5132.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد السيد ابراهيم السيد احمد43872

1621192716.516.599.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد السيد السعيد السيد البغدادي43873

282518.529.517.515.5118.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد السيد محمد الشربينى على طه43874

31.52117.5281819.51164.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد السيد نجاتي محمد ابو الفتوح43875

23221825.51718105.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد جمال عوض محمد يوسف43876

33.52719.528202012859ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد حازم محمد فوزي نيل43877

312718.529.518.519124.54.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد حسنى جبر محمد غازى43878

322616.529.518191223.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد حماده محمد محمد غازي43879

Page 898



Term1

26221926.51619109.549.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد خالد ياسين احمد شلبى43880

3023.519.529.519.5191224.58ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد سعد المتولى ابو الفتوح43881

302719.53018.52012558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد سمير محمد عبد العزيز احمد43882

12.5181528151688.548ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد شعبان احمد كامل علي43883

332619.529.519.519127.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد صبري عزت عبد المعطى التلبانى43884

30.526193019.51812549ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد صالح محمد عبد العزيز احمد43885

32.52819.530201913059ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد عبد العاطي توفيق البيلي الدسوقي43886

29231929.51919119.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد عبد الغني محمد عبد الغني علي43887

25.522193017.51911458.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد على محمد ابراهيم البدوى43888

23.520.518.52818.51410939ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد ماجد محمد السيد43889

24.52212.53018.518107.54.58ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد مسعد عبد الرازق السيد الشربيني43890

2725162918.519115.53.58ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد مسعد عبد هللا ابو الفتوح43891

33271929.51820126.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد مصباح محمد ابو الفتوح متولي43892

282218.529.5182011649ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد ياسر محمد ابو المعاطي جاد43893

25.52117.52917191104.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد يحى فاروق عبد العزيز عبد العزيز43894

20.517152717.5189740ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمد يسرى فكيه محمد شعيب43895

29.522193018.517.51193.57ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود خالد جمعه معوض الشربينى43896

242215.53018.518.511048ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود سعد احمد فؤاد عوض43897

312718301919.512547.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود سمير محمد عبد الفتاح شبانه43898

35.52818.53019.520131.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود صبرى وهبه مختار راجح43899

26.52218.530191911649ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود عبد الهادى فرج عبد الهادى عطوه43900

26251929.519.5161194.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود عصام احمد محمود حنضل43901

12.516.54.519.510.51563.548ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود فهمي محمد فهمي عوض43902

31.52417.529.51719119.54.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود محمد المرسى ابو الخير المرسى43903

35301930192013359.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294محمود محمد بدران عبد العزيز الشربيني43904

3124203018.520123.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مصطفى محمد محمد عبد هللا العنانى43905

88513.55.56403.53ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نادر عادل صبرى ابراهيم على43906

21.52213.529.514.518.510139ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نبيه سمير ابراهيم نبيه43907

3325203019.517127.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هاني نبيل عامر محمد ابراهيم43908

3328203018.519129.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هشام محمد بدران عبد العزيز الشربيني43909

21.52120301718109.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294وليد عنتر عبد الرؤف سالمه احمد43910

13.52220281719100.556.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294يوسف ابراهيم محمد محمد حسن43911

202416.529.516.511106.54.57ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسراء رضا عطا محمد خليل43912

34.52618.530181912759.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسراء لمعى عاطف محمد المرسى43913

35282029.52019132.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسماء احمد حمدى ابراهيم على43914

352820292017.513259.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسماء جمال محمد ابراهيم حسام الدين43915

3229203019.518130.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسماء حسام محمد صالح راجح43916

34.524203019.51812859.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسماء رضا ناصر السيد احمد43917

36.52820302018134.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اسماء محمد طلعت برهام43918

34.529203019.51913359.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294امنيه عبد الهادى عبد الحميد على43919

3729203019.520135.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اموره على عبد هللا عبد التواب احمد43920

3529203019.520133.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اميره عادل عبد الرحمن ابراهيم حسانين43921

3427203019.518130.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اميره مجدى نجاح عبد الرازق البسيونى43922

12211225.5151585.54.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اميره محمود عبد الفتاح الصديق ابوبكر43923

24.525.51929.518.51911759.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اميره محمود محمود محمد دبايه43924

20261430171810757.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294اميره وليد السيد عيد السيد بدوى43925

31.52720292020127.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ايمان عوض محسن عوض احمد43926

3928.520302020137.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ايه اسماعيل سعد محمد عبد اللطيف43927
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241911.53016.51810158.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ايه الصديق محمود الصديق ابوبكر43928

33.5281929.5191712959.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294بدر سامى سعد يحيى احمد43929

38282030202013659.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294تسنيم عبد الحليم محمد عبد الفتاح السيد43930

29.5272029.5191912558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حليمه محمد عبد الجواد عبد الغفار43931

28.521.518.528.518.516.5115.54.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حنين سمير صالح عبد المعطي43932

37.52920302020136.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294حنين عبد الحليم محمد عبد الفتاح السيد43933

312819.53019.52012859.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294دعاء محمد عاطف محمد المرسي43934

3629.520302020135.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294دنيا ابراهيم فهيم على محمد43935

3829.520302020137.579.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294دنيا اسامه زكريا عبد السميع ابراهيم43936

30272030192012659.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294دنيا رمضان رضا على على الصياد43937

27261930191912159.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294دنيا صبرى جمعه معوض43938

12.5191226131982.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294دنيا طلبه السيد المرسى السواح43939

282716.529.517.518118.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294دنيا ود ابراهيم على بغدادى43940

31272030201912869.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294رحمه الشربيني مصطفى الشربيني43941

21.52519291816.5112.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294رحمه عبد الرازق عبد الرازق ابوصالح البحراوى43942

36.5292029.5202013559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294رحمه عوض محمود محمد محمود الموجى43943

37.52920302019136.58.59.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294رحمه محمد ابراهيم محمد جمعة الزيات43944

27.526203019.5191234.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294رنا عوض الشربينى محمد حسن43945

112516221517.58957ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294روان ابراهيم الدسوقى محمد الدسوقى43946

282418.529.5192011959.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294روان السيد تقي الدين السيد43947

3128203018.518.5127.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294روضه السيد ابراهيم عبد هللا يوسف43948

3329203019.520131.5510ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ريم عالء عبد الحميد المتولى الشحات43949

3126203019.519126.579.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ريهام كمال الدين حلمى كمال الدين يحيى43950

39291930202013789.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294زينب سعد شعبان السعيد محمد43951

30.52819.53019.520127.57.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ساره يوسف سعد لطفي يوسف43952

29.524193019.5201227.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294سلوى محمد محمود محمد ابراهيم43953

22241930182011379ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294سميحه عز الدين عبد الرازق ابو صالح البحراوى43954

3329.5203019.52013279.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294سميره شوقى محمد احمد دهيم43955

25.52620291920119.56.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294شهد السيد وجدي محمد شعيب43956

37.53020301920136.579.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294شهد عبد الحميد عبد الحميد محمد شلبى43957

24.525202919.515.51185.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294شهد عبد الفتاح فاروق عبد العزيز عبد العزيز43958

3426203019.518129.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294شهد محمد حسين محمد محمود43959

12.518.5172917169478ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294شيماء عبد الحميد عبد الفتاح محمد ابو بكر43960

38292030192013679ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عائشه محمود صادق مصطفى43961

3829203020201377.59.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عبير عبد الغنى محمود عبد الغنى شلبى43962

31.526203019.52012779.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294عال عمر الزينى عبيد على الشين43963

3025.519.53019.520124.558.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294فاطمه احمد السيد عبد اللطيف43964

000000000ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294فاطمه مصطفى محمد عنتر السيد43965

352619.5302018.5130.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294فضيلة حسن محمود شحتو راجح43966

3228203019.519129.57.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294كريمه شادي مسعود اسماعيل محمد43967

32.527203019.51912979ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294لطيفه وفائي صالح الدين علي احمد43968

35.52820291918131.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294لمياء مجدى محمد قطب الشرقاوى43969

31.5252029.518.519124.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مروه وحيد زكريا ابراهيم السيد علي43970

27.522.518.529.5181611679ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم حلمى المرغينى محمد صبح43971

37.52820302020135.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم صبري سمير عبد الغني عاشور43972

27.52217.5281816.511358.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم عبد اللطيف فوزي محمد عاشور43973

262519.5301918.5119.578.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم فادى قدرى محمود عوض43974

3529203019.519133.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم محمد السيد عبد التواب احمد43975
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36.53020302018136.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم محمد المنتصر حسام الدين43976

29.52819.530191712679ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم مهدي مدحت عبد الحافظ جاد43977

222519.529.517191136.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم نجاح صالح محمد غازي االلفي43978

36282030201913479ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مريم هاني محمد يوسف علوان43979

32282030202013079ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مالك محمد عامر محمد ابراهيم43980

35.526203019.51913179ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294منه هللا رضا عبد المقصود محمد يونس43981

3225.520301919126.578.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294منه هللا عبد الحميد عبيد مصطفى عبيد الشين43982

35.529.520301918.513479ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294منه هللا محمد ماهر المرسى جهلوم43983

3828.5203019.51913679ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294منه هللا مراد عيد عبد الحافظ جاد43984

36.53020302020136.578.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294منه صبري سمير عبد الغني عاشور43985

38302030202013879ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294منه عدلى عبد المقصود محمد صبح43986

31.5282028.518191266.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294منى محمود الشحات محمد مصطفى43987

19.52918.528.51818113.56.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مها رفيق ماهر امين المرسي43988

36.530203019.52013679ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مى محمد صدقى زكى على43989

30.5262029.519.518125.578.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294مياده عطيه الشربينى ابراهيم الشربينى43990

36.52720302020133.559ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نادية مصطفى عطيه الديسطى43991

342719.529.516201265.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ندى صالح محمد نبيل عثمان43992

35.5272029.5192013179ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ندى محمد محمد عبد هللا محمد43993

332916.529.52019.512879ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نرمين بدير محمد عزت محمود43994

37.528.5193019.519134.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نسمه عطيه فتحى صابرالمتولى43995

363018.529.5201913479ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نورا محمود رجب جاد حجازى43996

2626203018201206.59ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نورا هانى المتولى محمد دبايه43997

35302029.52020134.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نورهان عبد المجيد محمد عبد المجيد الحسينى43998

332619.529.51919.512779ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294نورهان محمود عبيد محمد علي خلف43999

34.52419.529.51920126.579ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هاجر رضا عبد المعطي خطاب ابراهيم44000

3423.51929.519.518.5125.559.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هاجر سعد بدير جاد حجازى44001

3321.519.53019.519.5123.55.58.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هاجر عبد الوهاب على عوض الصعيدى44002

31271929.51918.5125.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هاجر محمود محمد الشحات الدكرورى44003

000000000ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هايدى صابر ايوب على احمد لبغه44004

22.52111.523.514.519.5935.58ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294هدى مجدى البحيرى محمد محمد الحداد44005

352819.5292019.5131.569.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294وفاء توفيق عبد العليم محمود على44006

34.52919.530191813288.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294والء السيد عبد هللا السيد عبد الرحمن44007

17.52517271917.5105.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ياسمين اشرف عبد الحى محمد ابو الليل44008

3228.520302019.5130.569ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ياسمين حمدى محمد ابو الفتوح44009

3528.5203017.51913159.5ادارة شربين  007ابو زاهر ع م  0294ياسمين خالد صالح السيد السيد احمد44010

36.52820301920133.569ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295احمد خالد محمد عبد الغنى محمد44011

38292030202013769.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295احمد رزق ابراهيم رزق شادى44012

37282030202013579.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295احمد زكى عبد المنعم محمود  ابو صالح44013

38292030202013749.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295احمد محمد اسماعيل محمد الحواوشى44014

37.528203018.519.513469.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295احمد محمد جمعه قنديل44015

3428203019.519131.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295ادهم صبرى عبد العزيز الدرينى العشماوى44016

332320301918.512549.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295اسالم السعيد محمد صالح سالمه44017

36282029.519.519.513369.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295انس السعيد محمد صالح سالمه44018

34282030191913179.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295عبد الرحمن ايمن حسانين عبد الجواد على44019

36.527203019.52013349ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295عصام رضوان محمد رضوان البسيونى44020

37302030202013739.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295عمر رضا الشربينى السيد الشربينى44021

28.52219291916117.51.59.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295عمرو محمود عبد المجيد سالمه44022

292819.5302019.5126.559ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295فارس احمد ابراهيم عبد الحميد44023
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3129203018.519.5128.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295كريم اشرف شعيب محمد صالح44024

34.52920302019.5133.569ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295لؤى ابراهيم السيد السيد صالح44025

23.52718.529.517.518.511659.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295محمد حاتم على حسن44026

35.52819282018.5130.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295محمد خالد على ابو صالح العربى44027

30.52717301817.5122.539.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295محمد فرج محمد زكى ابوزيد44028

28.52218.53019.520118.53.59.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295محمود عزمى عبد المجيد عبد السميع محمد44029

3225.520301919126.568.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295محمود محمد عبد الغنى احمد عبد الرحمن44030

342720302019.513169.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295مصطفى محمد مصباح الحسينى معوض44031

36.52920302020135.569ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295ابرار محمد رفعت عرفه ابراهيم44032

37.5302028.519.520135.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295اسماء لطفى فريد ابراهيم االلفى44033

37.53020302020137.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295االء عصام محمد اسماعيل44034

36282030202013469.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295ايمان محمد حسن ابوزيد حسن44035

36.52919.530202013569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295جنى عالء عبد العزيز الشربينى44036

33282028.519.51812969ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295رحمه حسام كامل عبد الغفور محمد44037

35302030202013569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295رضوى محمود محمد منصور على44038

37.53020302020137.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295روان ايمن اسماعيل محمد عبد العزيز44039

3728.520302020135.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295روان حماده محمد صالح سالمه44040

37302030202013769.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295روان صالح السيد عبد العزيز44041

35.525203019.51913069.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295روان عماد عبد العزيز السيد على44042

38.528.52030202013769.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295ساره كمال الدين محمد المغازى البنا44043

38292030202013769.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295شاديه عمرو السعيد طه عبده44044

34282029.52020131.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295علياء رضوان محمد رضوان البسيونى44045

35282030202013369.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295مريم عالء الدين محمد السيد شبكه44046

28.52116.5248.51398.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295منه هللا احمد محمود محمد الموافى44047

37302030201913769.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295منه هللا اسامة السيد عبد السميع حسانين44048

35.52920302020134.569.5ادارة شربين  007المنيالوى الخاصة  0295منى هشام عطيه السيد السيد دهيم44049

3025.520281817121.558ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ابراهيم اشرف جمعه ابو الفتوح44050

172319.5261515100.547ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ابراهيم عبد هللا المرسى رزق محمد44051

37.526.5203017.518.5131.558.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد ابراهيم عبد المقصود سعد عطا هللا44052

22212025.51818.5106.566.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد ابو العطا عوضين محمد عوضين44053

23.52119.527.51518106.557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد اشرف السعيد محمد حسن عالم44054

242418.5251715.5108.546ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد عبد الهادى السيد عبد الهادى السيد44055

38.522202718.51812647.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد عبد الوهاب ابراهيم جاد عيسى44056

39.5292028.5202013759.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد فرج عبد العليم ابراهيم حسن44057

19.515.51621.5121284.534ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد مجدى محمد السيد44058

30.520.51826.51515110.546.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد محمد ساهر عبد الغنى حجازى44059

29.52716.5261513.511446.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد محمد عبد الحكيم السيد عبد الرحمن44060

2119.516191311.588.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد محمد عبد المجيد محمد احمد44061

232619.524.517.518110.548.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد محمد عطيه محمد جمعه44062

1317.55.521.53.5106144ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد ميمى السيد عبد العزيز44063

272313271512.510537.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احمد نجيب محمد ابراهيم44064

38292028.52020135.549.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ادهم ياسر انور سليمان ابراهيم44065

34.51219.5271618.510938ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسامه وحيد محمد عبد المحسن زناتى44066

36.52620271617125.548.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسالم تامر وحيد عبد الحى محى الدين44067

13.5115.520.5101660.533.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسالم خالد عبد الحفيظ ابو السعود محمد44068

37.52920292019135.559.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسالم فيصل فاروق السيد قشتى44069

ام السيد محمد االمام44070 24.5261821.51416.510446.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296االم

142010.519.56.51370.546ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296السيد رضا الباز ابراهيم عبد الرحمن44071
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10.581018814.554.533ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296السيد محمد عبد البارى احمد عبد البارى44072

18.52214.52511189136ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296السيد محمد علي سليمان البهوار44073

17.5216245.5107435.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296امجد مجدى محمد عبد الهادى السيد44074

15.52112.5241315.58655.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296امير حمدى السيد العزب عبدربه44075

30.52518.525.51815.5117.546ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اياد محمد ابراهيم كامل الجندى44076

31.52718.526181912157ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ايهاب محمد محمد الهريدى44077

752.513.52163042ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296جابر عبد الخالق فريد عبد الخالق مطر44078

25.526.519.523.513.518108.555.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296جمال عبد الناصر برهام الراجحى44079

34.5292028.5191813149ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296جمعه على عبد المنعم عبد الحميد حسن44080

31.519.51825.51416108.546.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حازم محمد حسانين ماضى ابراهيم44081

11.546.517.5215.541.533.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حسن احمد طلبه جادهللا44082

31231924.518.52011658.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حمدى احمد زكى احمد طه44083

2119.51824.516149956.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296رزق ياسر رزق لبيب44084

23251825.51718108.556.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296رضا اسماعيل السيد السعيد44085

22.521162115.516.59636ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296رضا محمد حامد المرسي قشتى44086

36.52920292018134.569.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296زياد عالء رمضان عبد الرحيم على44087

37.52919282020133.559.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296زياد هشام زكى احمد طه44088

3828202819.517133.558ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296سعد احمد سعد احمد44089

342219.5271917.5121.548.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296سمير عبد الستار مصطفى محمد اباظه44090

37.5291926.519.520131.579.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296شاكر ياسر محمد محمد المدبق44091

3426202716.517123.538ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296صالح السيد صالح حسين نصر44092

19.5171316101775.554.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296صقر سالم صقر صقر سالم44093

1015.51222.5516.56545ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عادل احمد محمد عبد الهادى عطوه44094

20.52820261614.5110.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الحميد محمد جالل السيد على44095

32.52820301914129.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الحميد وليد عبد الحميد الدسوقى صالح44096

21292030191411959ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الرازق عوض عبد الرازق عبد الجواد احمد44097

2621182014.515.599.537ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الرحمن السيد احمد ابراهيم الدسوقي44098

3027.520261517.5118.569ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عبد الرؤف44099

29262027.517.518.512048ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الرحمن محمد محمود محمد الصعيدى44100

29.526.517.5271718117.548.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الغنى محمد عبد الغنى السيد طه44101

3929202919.518136.559.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد هللا احمد عبد هللا احمد محمد44102

141614.520911.573.547.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد هللا فرج زكريا محمود الدسوقى44103

3427202917.517127.538ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد المنعم محمد السيد عبد اللطيف المرسى44104

3525.51227.514.514.5114.537ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد حماد44105

34.53018.524.516.517.512458ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عصام اشرف محمود السيد ابو صالح44106

20.525112317.5149756.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عطيه عبد الباقى عطيه عبد الباقى على44107

16.5261521.519119856ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296علي سمير جبر محمد يوسف44108

17.52411.5231710935.55.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296على عبد السميع عبد الرؤف احمد طالب44109

28.526.5172718.518117.55.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عماد فهيم محمد محمد السيد سعد44110

2221.51724.516101012.56ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عمر خالد نبيه عبد الحميد محمد44111

31.529192917.518.51265.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عمر على محمد على طلب44112

30.525202818.51512267.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296فايز السيد فرج عبد الحميد حسن44113

21.527182514.516.51064.57.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296فريد فراج العزبى ابو القتوح االتربى44114

3527203019.519.5131.54.59ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد ابراهيم عبد اللطيف عبد الباقى حسنين44115

38292029.52017136.556.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد ابراهيم عبد المطلب المتولى المنزالوى44116

12171017414.56035ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد ابو العال السيد الشربينى44117

8.511517.57.513.549.53.53ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد احمد عبد العليم محمد يوسف44118

22.518112315.5199056ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد احمد محمد توفيق محمد البشبيشى44119

Page 903



Term1

14141724.51516.584.53.55ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد احمد وهدان محمد عبد الغنى44120

1922162211.515.590.545.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد اسامه عوض هللا جبر ابو السعود44121

24.52418.526.516.51911057ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد اسامه محمد كمال سيد احمد44122

2724.517.526.517.519.51134.55.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد اشرف عبد الحليم حسن هجرسى44123

312919.52818.519.512645.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد الحبروك محمد عبد الجواد محمد44124

272315.52417.518.510755.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد الرمالى محمد الدسوقى44125

151211.524.5915723.56ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد السيد ابو العز السيد السيد44126

2526.519.52716.518.5114.548ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد السيد رضوان رضوان كريم الدين44127

000000000ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد السيد فتحى السيد عبد العزيز44128

29.52818.526.51817.5120.54.57ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد السيد محمد ابراهيم بسطويسى44129

1520.510.52110107746.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد الهامى السيد محمد السيد44130

47.59.520.5811.549.53.56ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد تامر محمد ابو الفتوح متولى44131

3526.5202918.5191295.57ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد تامر محمد عبد الفتاح سليمان44132

1524924.511.5108445ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد جمعه محمد بدر مصطفى44133

21.5241921.51711.510346.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد حمدى عطيه احمد محمد لنجه44134

24271927.51817.5115.547.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد خيرى السيد هجرس44135

21.52110.524.515.511933.57ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد ربيع محمد الشربينى صالح44136

262717.52715.51511347ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد رشاد عطوه رشاد عطوه44137

392919.52919.518.51364.59ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد رضا عبد الونيس يونس سيد احمد44138

19261726.51613.5104.54.58.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد سعد رمضان عبد الحى44139

202615.5271819106.54.57.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد صالح عبد الخالق عبد الحى محى الدين44140

13126258.5664.52.56ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد عاطف البطراوى عبد التواب على44141

232812.5251513103.54.58ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد عبد الجليل السيد القطب عبد الجليل44142

32.52413.528.51817.5116.548.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد عبد الحميد عبد هللا الشحات44143

30.52619.527.518.5191224.58.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد عبد العاطى السيد عبد الغفار الشحات44144

2319.518.525.51713.5103.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد عبد هللا عبد الرازق حسن زناتى44145

22.520.5162615141004.57.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد عالء احمد عبد الباقى احمد44146

34.52819.528181912848ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد عالء محمد فريد محمد44147

11.57723.593.55821.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد على المتولى على منصور44148

786.5171410.552.52.53ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد فوزى جمال عبد الرازق44149

32272028.518.51912668ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد محمود عبد الرازق محمد فرج44150

38.529203019.5191376.59.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمد مصطفى اباظه مصطفى محمد44151

19.5177.524.5112079.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمود امجد على هللا ابراهيم44152

3728203018.520133.56.59ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمود عطيه عبد الحميد عياد44153

35292029.51920132.55.58ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمود مصطفى محمود عبد السالم44154

20151023.512.514.58154ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296محمود هانى محمود السعيد محمود44155

1921.51926.517.519.5103.558ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296مصطفى عبد الرحمن حسن ابراهيم44156

2013.5923.511.51577.55.54.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296معاذ عماد عبد هللا عبد الحى عيد القاضى44157

16.52318.524.517499.566ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منصور حسن منصور الدسوقى44158

33.527203019.519.513068.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ناصر وائل محمد جاد الحصى44159

28.52517.527.51518.5113.54.57ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نبيل محمد المتولى ابراهيم محمد44160

35.526.519.528.519.520129.54.58.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نبيه محمد نبيه جاد المتولى44161

35.529192917.519.513059ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296وائل طارق محمد عبد السميع محمد44162

171919.52713.518964.52.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296يوسف محمد زكريا البدراوى44163

34.52918.52818.519.5128.578ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296احالم هشام عبد الكريم موسى قشتى44164

382919.52819.5201346.59.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسراء احمد عبد السميع محمود خليل44165

362418.52718.52012477.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسراء باهر رمضان محمد سالمه44166

34271827.51618122.567ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسماء صالح سالم حامد عقل44167
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262618.529.516.518116.569ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسماء عطا هللا السيد توفيق كحله44168

3930192820191365.59.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسماء على قاسم غازى على44169

392719.5281920132.569.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اسماء لطفى عطوه رشاد44170

2823162713.514.5107.55.58.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296االء جمال ابو المعاطى رزق فياض44171

36.52718.529192013068.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296الهام عبد العزيز عوضين محمد عوضين44172

000000000ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296امال فايز حسن السعيد احمد44173

35292028.517.52013077ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296امنيه احمد السيد عباس السيد44174

1722182916.516102.556.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اميره ابراهيم عبد هللا حسانبن منصور44175

352919.528.519191317.59.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296اميره جمال عبد هللا محمود على44176

272318.526.518.517113.56.55.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ايمان خالد محمد سمير44177

28201728.515.5191096.56ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ايمان عادل نجيب على حسن الشرقاوى44178

3830203019.520137.57.510ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ايمان عالء يوسف عبد هللا رزق44179

37.530193019.52013677ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296بثينه احمد عطيه رسالن ابراهيم44180

383019.5302020137.579.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296بسمه احمد محمد احمد جالل44181

38.5292028.519.520135.576.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296بسمه محمود طلعت عبد الحكيم ابو صالح44182

262315.527.51617.51086.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296بسنت البدراوى العيسوى البدراوى هجرس44183

37302027.52019134.57.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296تغريد محمد حسن محمد حسن44184

35.52919.52919.517.5132.56.57.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حسناء عطاهلل على ابراهيم44185

35.530202919.5201345.57ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حنان حاتم محمد عبد السالم شبكه44186

000000000ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حنان رأفت فرج محمد دودار44187

38301928.518.519.513456.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حنين حسام محمد كمال الطنطاوى44188

35.52918.529.51919.5131.556.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حنين خالد سامي علي احمد44189

37.52919.527.51720130.55.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حنين عمرو محمد عبد المجيد محمد44190

3629202818181316.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296حياء سليمان عبد السالم احمد سليمان44191

3428202920191315.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296خلود عطيه احمد فؤاد عبد هللا44192

322919.52919.5201294.56.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296خلود عطيه عبد هللا حسنين منصور44193

34302027.51820129.557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296دعاء عماد حسن عبد الحميد حسن44194

36.5302028.519.520134.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296دنيا السيد شحاته عوضين44195

29.523202816.518.511756.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296دنيا الصياد عبد البارى السيد القصبى44196

35.52719.52717.519126.55.55.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296دنيا سامى محمد على على44197

3428202919.520130.556.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296دنيا عبد القادر صبرى عبد القادر احمد44198

3127202716.520121.54.55ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296دنيا محمد عطيه نصر44199

28261627.516.5191144.57.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296دنيا محمود حلمى عزت محمد ابو العطا44200

3327202819.519127.568.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296رحمه جمعه شحاته جاد السيد44201

38.5281929.5202013568.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296رشا محمد حامد عبد العزيز44202

دا عادل ابراهيم محمد غازى44203 37.52919.529.51919.5134.569ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296روي

39.53019.529.52020138.568ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ريم رائد هجرس ابو النجا44204

33251725162011657.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296سارة رضا ابو المعاطى عباس عالم44205

332516.52817.516.512074.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ساره عطيه متولى محمد رمضان44206

38291928.52020134.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ساره محمد ابراهيم محمد حسانين44207

37242029.52018130.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ساره محمد احمد السيد عبد العاطى44208

35.52419.52919.520127.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296سالى احمد حسن حسن العزب44209

35.527.51928.516.517.512756ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296سلمى ايهاب صادق عبد المحسن زناتى44210

39.52819.5282019.513557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296سمية محمود محمد على السيد44211

32252024.51816.5119.568ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296سومه هشام حسن السعيد احمد44212

393020291917.513757.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296شروق السيد محمد سليمان ابراهيم44213

36292028.52018133.557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296شروق عبد القادر زكى احمد السيد44214

39292029.52018137.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296شيماء السيد المرسى عبد الفتاح السيد44215
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33.5272028.5202012958ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296صفيه يوسف السيد ابراهيم عوض44216

39.5302029.5202013958ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبير محمد ابراهيم محمد ابراهيم44217

35.5262025.515.519.5122.557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عبير وائل ناجح عبد الحميد البشبيشى44218

3926.520292020134.567.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296عال حمدى احمد السيد على44219

393019.53019.52013867ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296علياء محسن محمد شبكه44220

35282026191212886.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296فاطمه محمد عبد القادر عبد العزيز44221

33282029.519.515.513057.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ليلى احمد حسن احمد الزعترى44222

34.529202618.51612876ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ليلى حمدى عبد اللطيف عبد السالم حسانين44223

3929202919.517136.557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296مرفت اسعد ابراهيم البدراوى44224

39.5302027.519.518136.555ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296مريم جاسر ربيع عبد الحميد جعفر44225

26.514.52026.51816105.555.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296مريم محمد احمد السيد ابراهيم44226

39.5302029.52020139510ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ملك الشربينى محمد الهريدى محمد44227

29.524202818.516.512056ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ملك فايز احمد ابو السعود السيد44228

32292027191812757ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منال السيد على غازى على44229

37.526.51928.51818129.568ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منة هللا محمد مصطفى اباظة44230

37282027.518.515.513166.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منه هللا تامر لطفى ابراهيم شعير44231

33272029.51518.5124.567ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منه هللا حاتم عبد الجواد احمد سليمان44232

33.528202919.52013079ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منى السيد عبد السميع محمد ابوسيد44233

2522.518.519.51820103.547ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منى عبد الجليل السيد القطب عبد الجليل44234

362720281917.513058ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منى عبد هللا محمد عبد اللطيف44235

3629202618.520129.578ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296منى محمد عبد المنعم االمام بصبوصه44236

39.5292028.519.519.5136.558.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296مى عبد القادر مصطفى السيد البرمبالى44237

38.5282029.519.520135.558.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296مى عبد المقصود محمد عبد الجواد44238

37.52920292020135.559ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296مياده السيد عبد الصمد على السيد44239

39.53020292020138.569ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نجاة محمد فتحي عزت محمد44240

38.5282026.5172013058.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ندا حمدى محمد ابراهيم الرفاعى44241

37292026.51920131.558.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ندى احمد مصطفى احمد عبده44242

37252026.52018128.557ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ندى امجد عوض عبد الرحيم44243

352519.5271820124.588.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ندى مصطفى شحتو شحتو السيد44244

000000000ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نرمين ماجد عبد البارى احمد عبد البارى44245

38.5292029.519.520136.559ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نها محمود محمد السيد احمد44246

3223.516.52714.517113.558ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نورهان ابراهيم السيد محمد عبد المعين44247

37.52920301919.5135.557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نورهان ابو المعاطى عبد الحى رزق شبكه44248

27.526202615.515.511557.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نورهان محمود زكريا محمود الدسوقى44249

36.5292029.5191913467.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296نورهان ياسر عدلى البالوى البدوى44250

35282028.518.52013068ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296هاجر ابوزيد البيلى عبد المجيد فرج44251

31.52819.52918.520126.567ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296هاجر عادل يوسف صديق محمد صالح44252

24.5271728.51613.511354ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296هاله احمد لطفى ابراهيم شعير44253

39292029.51920136.559.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296هبه محمود عبد المنعم محمود احمد44254

30.525.5182818.519.5120.569ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296هدى فرحات محمد السيد ابراهيم44255

3026202918.520123.567.5ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296هدير اشرف ابو السعود جبر على44256

342819.5301920130.566ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296هناء محمد فهمى رزق محمد44257

27.51317.526.517.51910257ادارة شربين  007الجالء ع باالطرش  0296ورده عبد المقصود السيد الحسنى االلفى44258

25271928.51917.5118.554.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297احمد عيد عيد حسانين السيد44259

342219261815.511956ادارة شربين  007العتل ت أ  0297احمد وائل محمد رزق ابراهيم44260

24.524.51527.51417.5105.556ادارة شربين  007العتل ت أ  0297اسامه خالد عبد المنعم يوسف احمد44261

262317.526.517.516.5110.556ادارة شربين  007العتل ت أ  0297ايمن السيد شوقى السيد الرفاعى44262

3525.518271918.5124.556ادارة شربين  007العتل ت أ  0297بهاء ابراهيم على محمد عمر44263
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312317.5271419.5112.555.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297تامر خالد جاب هللا صادق44264

34.52617.527.516.52012256ادارة شربين  007العتل ت أ  0297ذياد عبد الفتاح عطيه ابراهيم حسونه44265

22.52116.5281318.510154.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297زياد محمد حامد حامد فضل44266

242016.526.517.515.5104.554.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297شوقى محمد شوقى السيد رفاعى44267

20121223.5111578.562.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297عبد العاطى اسعد مسعد عبد الفتاح ابراهيم44268

33.519.51729.51816.5117.565.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297عماد محمد حمدى الشحات44269

000000000ادارة شربين  007العتل ت أ  0297كريم ابو العال ابراهيم حسن44270

33.52719.53019.519.5129.569ادارة شربين  007العتل ت أ  0297كريم معوض جمعه محمد ابراهيم44271

3428193018.520129.568.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297كمال احمد كمال احمد متولى44272

32281930181912757.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد اسعد مصطفى عبد العزيز عبد العزيز44273

12.51113.520.513.5127154ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد اشرف فاضل محمد جاد44274

18.52219.52616.519.5102.566.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد السيد مصطفى عبد الرؤف44275

31.52719.53018.519.5126.558ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد باسم ربيع زكى كشكه44276

12.52316301718.598.566.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد رمضان كمال محمد44277

342614.526.51715.511856ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد سمير يونس يوسف44278

16.52316.525.517.513.59956ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد صالح محمد عبد القادر العشرى44279

342819.529.519.519.5130.558ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد طارق محمد رزق الدسوقي44280

312418271919.511966.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد عبد الحكيم محمد عبد القادر العشرى44281

20.51913.523.5151491.566ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد عماد عبد الرحمن الدسوقى محمد44282

000000000ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد ماجد السيد الشحات البشبيشى44283

25.52415.5281817.511156ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمد هشام محمد خليل محمد44284

1820162616.515.596.564.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297محمود حمدى ابو المعاطى القناوى على44285

35.52919.52819.519.5131.567.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297اسراء محمد عبد الرحمن محمد قنديل44286

37.527.519.529.5202013468ادارة شربين  007العتل ت أ  0297االء المغازى ابراهيم محمد حسنين44287

33.5291929.5201813167.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297امل هانى احمد السعيد احمد44288

38.52920302020137.567ادارة شربين  007العتل ت أ  0297بسنت سمير محمد الشحات ابو العنين44289

37.52819.529.52020134.567ادارة شربين  007العتل ت أ  0297رحمه السيد احمد عباس احمد البشبيشى44290

39.52920302020138.565.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297روان احمد جمعه احمد القناوى44291

342918.52819.52012957ادارة شربين  007العتل ت أ  0297ساره عبد الرحيم محمد عبد الرحيم44292

35301827.52019.5130.556ادارة شربين  007العتل ت أ  0297سالى سامح محمد سليمان المرسى44293

36.52916.526.51720125.567.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297سحر ناجى السيد احمد بركات44294

172619.5251814105.556ادارة شربين  007العتل ت أ  0297سماح شفيق اسماعيل الشحات44295

2220.514.52415.51396.555.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297شيماء السعيد محمد محمد صالح44296

202215.524.513.51295.556ادارة شربين  007العتل ت أ  0297عبير رشاد صبرى سعد محمود44297

342818.529.519.519.5129.557.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297مريم سامى ممدوح عبد المطلب على44298

8.5231226.51517.58556ادارة شربين  007العتل ت أ  0297مريم عبد العزيز عبد الشافى محمود سيد احمد44299

3430182819.519129.566ادارة شربين  007العتل ت أ  0297مريم فرج محمد احمد44300

33291828.51919127.576.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297مريم محمد عبد هللا يوسف احمد44301

25.52920272019.5121.586.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297منى احمد السيد مفيد احمد44302

3929202919.520136.577.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297مى عبد هللا عبد هللا حامد44303

363020282019.513488ادارة شربين  007العتل ت أ  0297ندى عادل حمدى محمد على44304

33291924.519.519.512576ادارة شربين  007العتل ت أ  0297ندى محمد محمد ابو العنين الشافعى44305

29231825.51715.5112.576ادارة شربين  007العتل ت أ  0297نور حسن الشربينى حسن44306

32.52919.527.51919.5127.576ادارة شربين  007العتل ت أ  0297نورهان هانى عبد القادر عبد القادر محمد44307

363019.527.519.519132.577.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297هاجر هيثم محمد عبد الحميد السيد44308

251715.521.513.51292.575ادارة شربين  007العتل ت أ  0297هبه عبد الباسط اسماعيل عبد الباسط عطيه44309

342919.527.51919.512966.5ادارة شربين  007العتل ت أ  0297ياسمين تامر محمد سليمان المرسى44310

302919.52717.51812377ادارة شربين  007العتل ت أ  0297ياسمين جمال محمد يوسف سالم44311
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111614.526.56.512.574.564.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298احمد صالح عبد الدايم صالح احمد44312

20.52019.522.516.5159976ادارة شربين  007المالحة ع  0298احمد عطيه محمد احمد خضر44313

21.525.520271518.510976.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298اسالم حسن ابراهيم حامد محمد44314

25.5231728.515.517.5109.575.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298السعيد محمود عبد الهادى السعيد احمد44315

27272029.519.519.512386ادارة شربين  007المالحة ع  0298ايهاب عطاء عبد الفتاح المهدي44316

19231128.512.516.59466ادارة شربين  007المالحة ع  0298سامي محمد عبد الرازق فرج عثمان44317

1720.516.523.5121689.574.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298عبد الرحمن حامد ابراهيم حامد محمد44318

11108.520513.554.555ادارة شربين  007المالحة ع  0298عبد العاطي عطا عبد العاطي عوض المرسي44319

715424.571357.535ادارة شربين  007المالحة ع  0298عبد الواحد عبد الرازق عبد الواحد زيدان44320

25.52920301819.5122.586ادارة شربين  007المالحة ع  0298محمد اسامة السيد محمد القصبي44321

132218.524.513149176ادارة شربين  007المالحة ع  0298محمد خالد ابراهيم حامد محمد44322

2022152615.51798.586ادارة شربين  007المالحة ع  0298محمد رمضان السيد مرعي سالم44323

16.523.515.52211.5148974ادارة شربين  007المالحة ع  0298محمود السيد محمود عبد الرازق44324

36272028.51920130.575.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298اسماء خالد فتحي عبد القادر44325

32.526.52029.51920127.576.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298االء الشربيني فهمي الشربيني محمود44326

30292027191712577ادارة شربين  007المالحة ع  0298ايمان صبري عبد الدايم صالح احمد44327

28.5262027.516.517.5118.585.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298جيهان عبد الحميد السيد عبد الغفار الشحات44328

27251827.516.51711485.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298ريهام محمود السعيد صالح محمد44329

1916.51825151793.544ادارة شربين  007المالحة ع  0298شيماء السعيد عبد الهادى السعيد احمد44330

23241626.513.514.510386ادارة شربين  007المالحة ع  0298فاطمة جمال القطب حامد السيد44331

30.52313291619.5111.544ادارة شربين  007المالحة ع  0298كريمان سامي كامل بدوي احمد44332

2225.51927.5161911084.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298منال احمد ابراهيم محمد44333

322919.528.518.520127.586.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298ندا ايمن محمد عبد القادر احمد44334

201818.523.514.51694.575.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298ندا عبد القادر صبري عبد القادر44335

30282027.51716.5122.577.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298نفين حسن محمد احمد المتولى44336

30.5281927.5161812177.5ادارة شربين  007المالحة ع  0298نهال بليغ عبد العال سالم ابو العنين44337

33231825.51618.5115.558.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ابراهيم محمد ابراهيم عبد العال متولى44338

35.5282028.5171912969.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ابراهيم محمود ابو صالح الشرباصي ابو العنين44339

35292027.516.519.512889.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ابراهيم مظهر الرفاعي صبح44340

1622725615.57655ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد ابراهيم فهيم عبد السالم صالح44341

33.523.5202615.520118.568.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد ابراهيم محمد ابراهيم الخميسى44342

322518.52916.51912178.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد اسامه كمال محمد44343

33.528202816.51712668ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد خالد جمعه محمد زيدان44344

32.525.520271618.512159.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد طارق ابو صالح الحمادى44345

28.526.519.5281116113.557ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد طارق حسن احمد يوسف44346

28.5282027.517.517.5121.569ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد طارق عبد المقصود احمد يوسف44347

33.5271928.5181812669.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد عبد الباقي ماهر عبد الباقي44348

2924.519.528141511567ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد عبود الحمادى عبد اللطيف44349

30.52418.524.511.51810948ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد ماهر البغدادى احمد يوسف44350

26.518.516241317.59857ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد مبروك مبروك ابو المجد احمد44351

36.5292029.518.520133.549ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد محمد عبد السالم اسماعيل غازى44352

35.529202819.520132510ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد محمد فرج ابو العنين سراج44353

282316.525.515.517.5108.549ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد محمود جميل محمود سليمان44354

37292030202013669.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد محمود محمد السيد نصر الدين44355

292318261419.511047.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299احمد وجدى محمود احمد العدوي44356

362919.5282019.5132.549.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اسالم شكوكو عثمان عبد هللا شعبان44357

12188.520.51111.57046ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اسماعيل محمد عبد الحميد عبد المقصود44358

2726162715.519.5111.558ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299السيد بكرى سامى محمد عراقي44359
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2820.51525.5151410447.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299السيد ماجد سعد االتربى44360

292020291516.511349ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299السيد محمد السيد محمد طلبه44361

292518.52815.516.511649ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299السيد مصطفى السيد محمد على عوضين44362

28.52118.524.514.516.510748ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299بازيد محمد صابر محمد على بازيد44363

31.51914.526151310658ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299تامر وليد محمد السيد عبده44364

372720271618.512767.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299حمدى الموافى حمدى احمد44365

251719.52615.514.510367.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299حمدى ربيع محمود محمد قنديل44366

322919.527.51617.512468.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ذياد حماده السيد السيد عبد ربه44367

15.5221924.51416.59558ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سامح مهيب سعد السيد االتربى44368

342919.527.518.517.5128.579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299صالح محمد شفيق السيد الديب44369

24.521.5192414.515.5103.557.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299طارق مدحت حسن عبد الرازق44370

28221227158.510468ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عبد الرازق عبد الفتاح احمد عبد الفتاح سالمه44371

27.52210.524.51611.5100.567.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد السعيد ذكرى44372

3428192715.517123.548.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عبد اللة محمد الغمرى الحمادى44373

31.521182612.516.510958.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عبد الرحمن السيد سامى محمد عراضى44374

27.528152415.515.511058.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عطا خيرى عطا حسن44375

3427.5202817.519.512769ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299علي حسن عادل احمد على القاضى44376

25.52315.52614.511.5104.548ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299على عبد اللة ابراهيم على الدسوقى44377

393019.529.52019.513859.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299علي محمد جمعه علي احمد محمد44378

27.527202814.51911759.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عماد احمد يوسف احمد صقر44379

352919.5282019.5131.559ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عماد حمدى محمد محمود عبد الوهاب44380

33.527202816.515.512559.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فارس ضياء داود نجيب داود44381

26211325.514.516.510069ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فارس فوزي صابر عبد المحسن على44382

3527.52026.515.519.5124.569ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فتحى عبد الصبور فتحى محمد السيد ابو النور44383

23.522142314.5109757ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299كريم حامد محمد بازيد على بازيد44384

35.53019.52919.516.5133.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد ابو العنين محمد ابو العنين سراج44385

34.5301828.519.517.5130.559.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد احمد بشير احمد عطيه العساس44386

292215.523.51514.510548ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد احمد طه عبده محمد الطويل44387

111912.525151082.546ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد احمد محفوظ احمد يونس44388

342618.52717.51712359.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد احمد محمد احمد العزب44389

36.52819.52918.518131.5510ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد السيد الدسوقى السيد محمد44390

3219.518.52616.518112.567.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد السيد عبد اللطيف ماضى ابو العنين44391

25.527182415.512.511058.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد حامد المرسى ابو شعيشع44392

26.5216.524.5912.587.546ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد حسن يوسف االمام ساطور44393

35.5292028.5201713368.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد حمدى ذكى احمد عدوى44394

26.52616.5281615.511367.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد خالد احمد عبد الحميد الديب44395

272116.52512.51010258ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد سعد عبد النبى محمد عفيفى44396

32.52517251617.5115.5510ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد سعد عوض عبد الرازق44397

2820.513.526.51513103.5410ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد شاكر السيد محمد طلبه44398

30201824.51514.5107.579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد شعبان حسني صديق ساطور44399

31.52819.52519.517.5123.5510ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد شلبي محمد عبد الهادى44400

36.5302028.519.516.5134.569.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد عادل السيد محمد عبد الرحمن44401

3529202718.515.5129.569ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد عبد الحى محمد عبد الحى عطيه44402

34.526192615.513.512168.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد على محمد محمد يوسف44403

34.5281626.516.510121.568ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد مجدى عبد الحميد ابراهيم البنا44404

34301928.519.514.513169.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد محسن محمد محمد عطيه رضوان44405

322816.525.515.513117.567ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد محي الدين رمضان مصطفى اسماعيل44406

172415.5219.513.58766ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد مصطفى ناجح مصطفى البيومى44407
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20.52017.521.59.510.58947ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد هشام سعيد حامد محمد الديب44408

38.52919.529.519.520136710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد وائل احمد السيد سالم44409

33.52612.528.51818.5118.568.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد وليد السيد ابراهيم محمد ندا44410

37.527.517.52916.51912868.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد وليد عبد هللا عبد السالم احمد44411

18.516.515.522.515108854.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمد ياسر محمد الشربينى عويضه44412

2420.51224.51410.59567.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمود احمد السيد عبد الهادى محمد عطا44413

302618271712.511878.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمود احمد حلمى الغرباوى احمد44414

139814.5101054.552.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمود حسين على الشحات44415

22.52018241614100.566.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمود عادل بكر عبد المعطى عطيه44416

38.5281928.518.520132.569ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمود محمد الغمرى الحمادى44417

33271823.515.51811768.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299محمود مدحت عادل احمد شعيشع44418

35281929192013059.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299معاذ احمد اسماعيل مصطفى البقرى44419

34.528.517.52718.51912659.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299مهند حامد احمد عبد اللطيف عجينه44420

32.52816.527.519.52012479.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299موسى يوسف محمد محمد يوسف44421

37.523102711.51110967ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ناجح مصطفى ناجح مصطفى البيومى44422

3929193019.520136.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299نصر محمد وجيه على مصطفى44423

38.527.5193018.520133.579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299يوسف السباعى عبد الحميد احمد حسن44424

36.523.519291619124610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299يوسف عبد الهادى كارم الديسطي محمد44425

39.53019302018138.56.58ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اروى هشام الشحات ابراهيم عراضى44426

33.52217.52616.520115.569ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اسراء فرج سعد حسين نصر44427

36.527.5192617.519.5126.5710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اسراء محمد جمال محمد عطوه44428

38.528192819.52013369.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اسماء السادات احمد احمد خليل44429

3027162915.520117.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اسماء برىء معوض السيد سالمه44430

3729192918.520132.568ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299االء على اسماعيل عبد الباقى علي44431

3629182518.520126.5710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299االء ماجد ابراهيم رزق رضوان44432

36271827.51820126.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299الزهراء رضا الشربينى محمد على44433

39.53019282020136.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299السيده خالد محمود حسن يوسف44434

33251827.51719120.539ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299الهام محمد سعيد عبد الوهاب محمد غريب44435

33.52310271617.5109.547.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299الهام هانيء السيد السيد عبد ربه44436

3729.519302020135.569.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299امال احمد غازي علي غازي44437

38291930202013669.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299امال شوقي علي علي عوض44438

37291826.519.519.513069.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299امل عبد المنعم عادل محمد السيد ساطور44439

34.528.51828.51919128.5510ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299امنيه الشربيني محمد الشربيني احمد44440

32.52617.526.516.517.5119510ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299امنيه محمد احمد سعد احمد يوسف44441

36.528.51929.519.520133610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299امنيه محمد غازى علي غازى44442

38.5271927.51718.5129610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اميره امير محمود السيد القصبى44443

242310.52514.5169768ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اميره حماده ابراهيم عبد الصمد44444

3428.5192719.520128610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299اهداء احمد عبد ربه عبد الغفار عبد ربه44445

31.52919281920126.569.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ايمان احمد رمضان الطنطاوى بركات44446

35301929.518.51913269.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ايمان احمد سامى احمدعماشه44447

23.5237.52114.51189.549.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ايمان العربى الغمرى ابراهيم44448

3327.518.528.518.520126510ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ايه احمد عبد الرحيم ندا44449

36.529.51929.519.520134610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ايه ناجى احمد السيد احمد حسانين44450

29.528132818.517.511789.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299بسمه محروس عبد الحليم السيد ابو النور44451

30.528.520271919.5125610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299تسنيم عالء زكي ابو صالح عبده44452

37.53019.529.52020136.5910ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299جيهان ايهاب البغدادي محمد محمد موسى44453

38.5292029.51619133710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299جيهان زين جمعه محمد جمعه44454

3727202915.520128.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299حنان طارق رجب عبالمولي44455

Page 910



Term1

38.53019.529202013769.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299حنين محمد الغمرى الحمادى44456

38.53019.528.51920135.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299حنين محمد محمود محمد منصور44457

30281829.51520120.589.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299خلود العربى ماضى راشد عبد الرازق44458

2821.512241518.5100.588.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299خلود خالد عبد العال محمد محمود سعيد44459

38.52819.52915.519.5130.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299دنيا ابراهيم احمد احمد زلعة44460

36.528202915.519.512969.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299دنيا اسامة عيد ابراهيم حسن44461

38.52920301920136.5810ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299رؤى محمد انور الشربينى حبل44462

ا محمد القصبى رمضان القصبى44463 36.52818.52919.519131.5810ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ران

38.53020301920137.5910ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299رحمه عبد الفتاح محمد الخميسى44464

38.53019.530191913789.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299رحمه عبد الطيف عبد الرحمن عبد العظيم44465

27.52314.528.51419.5107.589.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299رقيه عادل احمد احمد الدسوقي44466

37.53018.5271919.5132610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299رنا السعيد محمد على مصطفى44467

38.530203019.520138810ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299رنا صبري محمود حسن غنام44468

38.52920292020136.569.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299روان ماجدى صادق عبد الجليل44469

38.530203019.520138610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ساره احمد عبد الحميد الشربينى حبل44470

33.529.518.52818.519.512889.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سعاد حازم محمود ابو شعيشع44471

28.52617.528.515.518.511668.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سلوى رمضان محمد السيد حسن44472

31.52418.529171712088ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سماح حسام الدين مسعد محمود يوسف44473

23.52212.52810.517.596.579ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سماح كمال محمد فوزي احمد44474

322218.528.516.519.5117.578.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سماح منصور حافظ محمد44475

33.51914.527.51517109.568.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سمر احمد بكر عبد الحميد احمد44476

24221627161310578.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299سميه خالد عبد الحميد عبد المولي ابو زيد44477

38.5302029.5192013779ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299شروق احمد الرواجحى ابراهيم محمد44478

38.53019.529.518.520136710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299شهد اسالم السيد سليمان احمد44479

39.52819.5301920136710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299شهد الحاج محمد خيرى ذكى ابو صالح عبده44480

382719.529.518.520132.579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299شهد سمير كمال عبد الهادى44481

38302029.519.52013779.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299شهد محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم44482

39.53020302020139.579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299شهد محمد السيد محمد على عوضين44483

37281928.51720129.579ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299شهد مصطفى محمد محمد محمد شمه44484

29271728.515.51911777.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عزه محمود عوض مصطفى عامر44485

36281929161812878.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299عال على عطيه حسن محمد عجيبه44486

37.52919.529.518.51813479.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فاطمه السيد محمد عبد المولى البدوى44487

36.529192817.520130610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فاطمه السيد محمد محمد احمد44488

372819.5291819.5131.579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فاطمه خالد القطب الخميسي محمد جمعه44489

392919.528.518.520134.579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فاطمه داود صابر محمد بازيد44490

36.526192918.516.512979ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فاطمه محمد صادق رمضان عطا اللة44491

312617.52815.51411878.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فاطمه محمد عطبه محمد نوفل44492

36.53018.529.517.52013279ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299فاطمه محي الدين ابو المعاطي الحمادى ساطور44493

3930202918.519.5136.579ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ليلى ايمن قتوح مصطفى اسماعيل44494

38.53019.529.517.52013579.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299مروة عبد الكريم علي السيد عبد اللطيف44495

37.52919.52918.518133.5610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299مريم السيد معوض السيد سالمه44496

362719.5291819129.5710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299مريهان مجاهد محمد الحسينى السيد44497

22.52814.526.513.51710578.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299منى خالد محمد عطيه44498

38.53019.52719.520134.589.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ميرنا احمد عبد القادر السيد سالم44499

716.5618.55175376ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ناديه احمد محمد بازيد علي44500

3830202719.520134.559.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ندا عبد الحكيم فخرى عبد الحكيم عليوه44501

2927.51926.513.513.5115.568.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ندى راضى جميل يوسف الشحات44502

26.5231718.510.511.595.559ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ندى رمضان ابو الغيط السيد موسى44503
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2927.519.5251317.511468.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299نشوى ممدوح نبيل صديق االمام ساطور44504

1118.5725.510127255.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299نعمه السيد الشحات عباس العشماوى44505

352818.529.51820129810ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299نعيمه عوض الغريب محمود44506

342819.528.51918.5129610ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299نورا علي السيد المتولي علي44507

3629192718.520129.5710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299نورهان عماد سامي احمد عماشه44508

372919.527.518.520131.5710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299نورهان هانى سعد عبد الحميد محمد44509

37.52719.528171912969.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299هاجر محمود اسماعيل عبد الفتاح يوسف الديب44510

26161624916.59159.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299هناء ماهر احمد مصطفى عامر44511

3228192919.519127.569.5ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299هناء محمود سيد احمدعلى44512

382919.526.52018.5133810ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299هند احمد وجيه على مصطفى44513

34.52918.526.51919.5127.569ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ورده صبحى عبد الحكيم طه عامر44514

383019.52819.520135710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299يا سمين عبد المطلب عبد المنعم الديسطي44515

393020302020139810ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ياسمين احمد الدسوقى السيد محمد44516

3830202917.520134.5710ادارة شربين  007شفيق حشيش ع م  0299ياسمين هاني اسماعيل انيس بازيد44517

3123.517.526.515.516.511449.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ابراهيم السيد ابراهيم عبده السيد44518

12.511.51019.531256.546ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300احمد السعيد جمعه يوسف جمعه44519

28.5201524.51115.59947ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300احمد السعيد محمود ابو شعيشع البنا44520

2125142410.512.594.548.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300احمد شعبان البيومى محمد44521

37.5291929.5172013269ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300احمد عبد هللا السيد صديق عبد المقصود44522

33.5271827.5141912058.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300احمد عبد المنعم احمد ابراهيم محى الدين44523

24.522142612.5159946.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300احمد فتحى ممدوح شفيق رضوان44524

162372310.51079.546.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300اسالم ابراهيم عزيز محمد ابو شعيشع44525

19.520.5921.512.5118336ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300اسالم عطيه عبد الحكيم عبد الفتاح الفسح44526

282218.527.514.518110.558ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300السيد احمد السيد عبد الرحمن احمد44527

3628.51928.5202013268ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300السيد وحيد السيد على محمد عجينه44528

29.525.51627.51519.5113.558ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300الشربينى محمد الشربينى محمد عوض44529

12.501215910.548.555ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300راجح السيد راجح محمد شريف44530

252318271418.510747.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300رشاد تامر رشاد محمد عمر44531

25261726151510956ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم المتولى عوض44532

000000000ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300عبد هللا محمد عبد السالم عبد الحميد فرج44533

282016.52913.514.510758ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300عدنان محمد صالح عبد المنعم عبد الرازق44534

36.52919292019133.559.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300عمار ربيع على محمد عبد الرازق44535

372719.5271620126.549ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300عمار عبد المنعم عطيه عبد المنعم طرباى44536

17.52013.523.51216.586.548.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300كريم الهادى محمد رزق احمد44537

251714.52712.519.59668ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300محمد الدسوقى على السيد موسى44538

26241826.51517.5109.548.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300محمد سالمه محمد السعيد ابو عيد44539

262216.5261720107.558.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300اسماء رضا عبد الموجود احمد قاسم44540

38.52619271720127.568.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300اسماء محمد عبد النبى ابراهيم44541

38.529192716.52013067.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300امانى اسامه محمد جوده عبد المقصود44542

392918.527.5182013268.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300اميره مجدى زرزور عبد النبى على44543

392918.5271720130.569ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ايمان الباز احمد محمد الباز44544

36.5292027.519.520132.579ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ايمان عطيه عبد العليم محمد غانم44545

28211723.512.51310257ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ايمان فهمى مصباح محمد الدكرورى44546

2828192615.513116.558.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ايه محمود عبد الفتاح ابراهيم ندا44547

3327.51928.51816.512658.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300بسنت محمد حلمى ابراهيم جبر44548

352919.5261819.5127.568.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300حنين يحى البسيونى عبد العظيم احمد44549

30.525.519261717.511859ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300رحمة احمد عبد العاطى المتولى عبد الخالق44550

38.53019.529.52020137.56.58.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300رضوى راضى محمد عبد هللا عبد الفتاح44551
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27.52417271617111.558.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300سعاد على حسنى على السيد موسى44552

3429.5182917.517.512878.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300شروق ابراهيم عبد الغنى حسن ابراهيم44553

28.528.519.52617.514.51205.58.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300فاطمه حسيب راجح محمد شريف44554

232310.51981183.547ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300فاطمه مرعى عطا اسماعيل44555

31.528.5192716141224.58.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300كامله عبد العزيز فتحى محمد عوض44556

28.526.519.526.5161411758.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ليلى عبد العاطى محمد المتولى عبد الخالق44557

36.53020281917.5133.56.59ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300مريم محمد رزق عبد الغفار احمد44558

29.52919251613.5118.558ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300منار عبد الفتاح على عبد الفتاح على44559

33.52819.526.515.51912368.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300منة اللة السيد احمد السيد حسين النجار44560

342718.526.515.516121.53.58.5ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300منى المتولى محمد المتولى عبد الخالق44561

36.529.519.527.518.518131.54.58ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300نرمين جالل زغلول جاد احمد44562

26.527.517.5221315.5106.556ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300نهاد العربى الغمرى ابراهيم44563

30.52718.524.51515.5115.54.58ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300هانم صفوت رشاد محمد عمر44564

30221924.51517.5110.568ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ياسمين عبد الحليم عبد الشافى محمد44565

3528.51926.5172012659ادارة شربين  007الشهيد حمدى عرفة بأم السعود  0300ياسمين على رمضان محمد السيد موسى44566

29.52717.5261919.51194.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ابراهيم احمد علي على هالل44567

232216.524.516.518.5102.54.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ابراهيم السيد ابراهيم محمد على44568

272118271613.51094.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ابراهيم الشربينى محمد الشربيني على44569

242618.5261817.5112.537.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ابراهيم رزق ابراهيم على ابراهيم44570

33281828.52019127.53.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ابراهيم محمود السعيد فتحى الموافى44571

32261929.51519121.51.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد اشرف محمد عبد الرازق  ابراهيم44572

31.52518.52614.516115.53.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد حمدى الشحات محمد عبد الرحمن44573

31.52619.528.51919124.54.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد ذكى محمد ذكى اسماعيل44574

182315.525.51719.59946.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد زايد عبد العزيز عبد المجيد الشوربجى44575

32.5251827.518191214.56.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد صالح ربيع ابراهيم على44576

36.5261928.517.519127.54.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد على حامد عبد العزيز ابو زيد44577

28.525202818.518.51204.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد محمد احمد على نصار44578

19.5261425.518.515103.53.57ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد محمد احمد محمد السيد عبد الحليم44579

19.52616.52616.519104.537.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد محمد السعيد توفيق ابراهيم44580

38.5292029.51919.51363.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد محمد المتولى ابراهيم غازى44581

3425192918.519125.53.57ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد محمد المغازى السعيد المغازى44582

21.52516.52517.519105.53.56.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301احمد محمد على احمد   الشهاوى44583

33.52719.527.519.5191274.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ادهم على عبد الفتاح محمد على44584

23.52719.529.519.519.51194.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اسالم احمد حسن حسن محمد44585

28.52417.52816.519114.54.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اسالم حسن عبد الفتاح محمد عبد الفتاح44586

18.5251525.5171910156ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اسماعيل محمد اسماعيل ابراهيم الحلوانى44587

35261927181912577.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اشرف طارق محمد فاروق الشربينى الشربينى44588

29251827.518.51911878.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اشرف عالء محمد محمد المغازى44589

2926.518.52817.519119.568ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301السيد رشدى السيد ابراهيم على44590

182317.527.517.519103.54.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301السيد وليد ابراهيم ابراهيم شعير44591

312418.527.518.519119.578ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301الشربينى ياسر الشربينى ابو المعاطى محمد44592

282219.52818.518.51166.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301امجد السيد ابراهيم عبد المحسن احمد44593

26261926.51919116.53.56.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301امير السيد صابر على الديسطى44594

29.5252026.517.519118.547ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ايهاب السيد عبد السميع عبد الرازق44595

33.525192618.51912258ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301جهاد ايمن المتولى على احمد44596

32.526.51928.517.5191243.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301حازم انور عبد الحليم بازيد على44597

26.5251927.517.519115.568.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301خالد ناصر مصطفى عباس مصطفى44598

332819.5261719123.557.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رامى محمد محمد سليمان احمد44599
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26.52518.52818.519116.53.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رحيم السيد ابراهيم السيد ابراهيم44600

34.52718.527.517.52012558.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301زياد صبرى عبد النبى محمد البشبيشى44601

32.52218.528192012058.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301سامى حماده سامى صديق صالح44602

31.52317.527.517.52011758.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شادى محمد اسليمان محمد محمد44603

1511.5916.51010.56241.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شوقى ناصر شوقى السيد حسانين44604

282718.52717.514.5118510ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ضياء عبد الحميد محمد فهيم عويس44605

25.5241726.516.518.5109.578.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301طارق طارق محمد عبد الغفار على44606

019.5152314.507257ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عادل محمد زكى صالح نصر44607

2123.515.52613.51899.545ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد الرحمن احمد السيد عبد اللطيف عبد هللا44608

1323.51626.51719.59649ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد الرحمن السيد نصر ابراهيم44609

182418.527.515.519103.548ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد الرحمن طارق كامل كامل ابراهيم44610

3824192919.520129.578.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد الرحمن محمود حسن حسن محمد الجيزاوى44611

33.52220281820121.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد الرحمن مهيب على ابراهيم محمد اسماعيل44612

2418162214149457ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد السالم اسماعيل ابراهيم حسن محمد العدوى44613

32241927.518.52012158ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد الغنى صالح عبد الغنى ابراهيم عبد الفتاح44614

29.52518271720116.558.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد هللا رزق على محمد مصطفى44615

31261925182011958.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد هللا عبد العزيز على عبد العزيز على44616

29.52318261819.5114.558.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد هللا محمد سعد ابراهيم على الدسوقى44617

36.526203018.519.513158.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد هللا محمد عباس عباس عاشور44618

20.523.514.524.513.514.596.557.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبد هللا محمد عبد هللا االتربى ابو المعاطى44619

22.5231725.516.518104.5510ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عطيه احمد السيد ابراهيم العيسوى44620

11.52618.5251817993.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301على فرحات محمد عبد الغفار44621

33251926.516.51812078.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عماد السعيد محمد على حسن44622

31.52318.525191811768ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عمر جمال محمد محمد ابو الفرح44623

39282029.52019136.578.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عمر عيد على عبد العليم الغريب44624

252419.527.518.518.5114.5510ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عمر هشام صابر الشربينى عيد44625

232517.5281720110.538ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عمرو خالد محمد على احمد حيزه44626

30.52411.52713.519106.538.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عمرو محمد حمدان محمد الحسينى44627

3723192819.519126.569ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301فارس احمد عبد العزيز محمد عبد العزيز44628

34.528.51927.51818.5127.578.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301فارس محمد الدسوقى عبد الحميد الدسوقى44629

33.51818261818.5113.548ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301فارس محمد السعيد على على ليفه44630

19181322.51516.587.556.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301فارس محمد رمضان ابراهيم المعصراوى44631

12.51510.522.515.516.57668ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301فتحي محمد محمد احمد طه44632

362619251818.512448ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301كريم عماد عوض رمضان سعيد44633

20.517.51523.51817.594.549.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد ابراهيم عبد النعيم محمد صالح44634

302316.52818.518.511668.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد احمد محمد عبد الحليم محمد44635

121613.523.514.51079.558.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد السيد سامى عبد هللا حافظ44636

30.52318261919116.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد ايمن سمير حسن حسانين44637

372618.5271718.5125.5510ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد رضا سامى احمد عبد العال44638

282518.527.518.518.5117.559.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد رضا عوض عبد الجليل محمد44639

26.52517.527.517.518.5114510ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد رضا عوض عبد المجلى  شلبى44640

000000000ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد صبرى وفيق حسن المتولى44641

272117.528.51918.511359.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد عبد النعيم عبد اللطيف حفنى محمود44642

20231528.51618.5102.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد عبد الواحد عبد المنطلب عبد السالم قرقر44643

24.52518.529181811546.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد على عبد الفتاح عطيه الدسوقى44644

39.528.518.527.517.519131.569.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد فوزي رزق ابراهيم الشرباصي44645

29211727.517.517.511247.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد مجدى محمد عبد السالم حامد44646

19.516.51621.5161589.545.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد محمود عباس على رزق هويدى44647
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36.52418.527191812538.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد محمود محمد عبده حسانين44648

362517.527.518.519124.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد محمود محمد محمد غالى44649

29211826.517.516.511259.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمد وحيد احمد ابو السعود عبد المولى44650

2.513121681251.544.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمود جمال عبد النعيم محمد صالح44651

17.52015.5249.517.586.536.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمود رضا البغدادي محمود الجيزاوى44652

20.5231524.515179846.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمود عصام محمد عبد الحليم44653

2320.519251616.5103.566.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمود مصطفى محمد مصطفى البواب44654

3623202518191222.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301محمود وائل عبد الرحمن على نجم44655

15.51213.525.5151781.52.55ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مصطفى سلمى مصطفى محمد شلبى44656

2720.518.52516.514107.54.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مصطفى محمود محمد عبد اللطيف حسن44657

16.51918.522.51719.593.55.57.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301معاذ محمد جمعه مصباح حسين44658

292317.522.51815.511048ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نبيه حامد نبيه محمد حمد44659

37.523202718.519.512648.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301هيثم هانى عبد الموجود على سعفان44660

34232027.51820122.52.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301وليد عبد الغفار محمد يوسف االشقر44661

10.522.518231314.58748ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اروى جهاد عبد الحى على ابراهيم44662

38.528202718.5201326.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اسراء خالد عبد الحليم عبد الحميد فرج44663

36.52919292020133.57.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اسراء محمود محمدالشحات طنطاوى44664

373019.52819.5191347.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301االء هانى الغريب الغريب شريف44665

17.5111316.5816663.56.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301الشيماء فهمى ابراهيم ابراهيم الدسوقى44666

3626.519.527.518.5171285.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اميرة السعيد محمد محمود البقرى44667

3623.519.528182012578.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اميره محمد محمد على الحسيني44668

39292028.52020136.579ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اية رأفت سعد الدين شعبان على44669

39272029.52020135.579ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301اية محمود احمد حسين محمود44670

3725202819181292.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ايه حمدى جمعه حسن ابراهيم44671

33.528202718.5201276.59ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ايه خالد عبد الحليم عبد الحميد فرج44672

37.525.52028.51819.5129.558.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301بسمله حسن محمد عبد الغفار على44673

3930202820201376.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301بسمله صابر محمود عبد الحميد الدسوقى44674

38252029.52020132.549ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301بسمله محمد السعيد ابراهيم مصباح44675

38.5301928.519.520135.54.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301بسمله مصطفى حسنى حسن الجندى44676

29.524202818.52012048.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301تحيه وفيق محمد عبد الرازق ابراهيم44677

3327.52028.519.520128.54.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301جيهان محمد احمد محمد عبد العزيز44678

2726202818.519119.54.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301حنين فوزي السيد احمد على44679

2524.5202818.51811648.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301دعاء سالم محمد الشحات طنطاوى احمد44680

221417.519141986.54.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301دنيا السيد على فتحي حافظ44681

22282028.51920117.557.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301دينا على الدسوقى على الدسوقى44682

عة رضا الشربينى عبده احمد44683 282019.5251618108.556.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301راب

9.51316.516.51314.568.53.56.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رحمة حسين عبد الفتاح عبد الفتاح محمد44684

33.5292029.519.520131.54.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رحمه عبد الحليم عبد الفتاح احمد زهران44685

36.5252027.51719.512677.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رحمه فوزى فتحى عبده عبد العزيز44686

3729202720201334.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رحمه محمد السيد على عثمان44687

3629202719.520131.54.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رنا احمد عبد السالم احمد فرحات44688

3728.5202918.52013348.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رنا الشربينى السيد محمد عبد الفتاح44689

36262028161912658.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301رنا رضا محمود محمد علي44690

36.5302028.5202013579ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301روان حامد محمد مروان محمد الجبالى44691

3524.5202719.514.512648.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301روان وحيد محمد عبد المطلب على44692

دا فتحى محمد عبد الوهاب عبد الرحمن44693 36292029.52020134.54.59ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301روي

34.52520281820125.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301زينب محمد عبد المنعم محمد على44694

3226.5202717.5201234.58ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301زينب وليد على ابراهيم محمد الحلوانى44695
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32.526.5202717.520123.54.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ساره اسماعيل عبد الكريم اسماعيل محمد44696

2822.516.527152010938.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301سمر رضا عبده محمد الباشا44697

25.5221724.513201023.58.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301سناء على السيد فتحى حافظ44698

1915182317.519.592.547.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شمس يوسف عبد الرازق البيلى يوسف44699

3629.5192918.52013259ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شهد السيد مصطفى احمد الموافى44700

3628.518.528.519.51913158.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شهد طارق محمد عبد الفتاح ابو سعده44701

3630202919.519.5134.558.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شهد طه جابر شاكر احمد44702

30.5241826.5171711647.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شهد عبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف ابراهيم44703

38.5302029.52019.513858.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شهد محمد السعيد على غازى44704

31.526.52028.51817.5124.557.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شهد محمد صالح حامد احمد44705

34292029.51819.5130.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شهد محمد عبد المهدى محمد البيلى44706

36.527192919.519.513178.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شيماء رضا السيد محمد حسانين44707

34.52719.52819.519.5128.568.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301شيماء عبد العاطى احمد عبد العاطى محمد44708

36.52619.528.51819128.547.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ضحى محمود الشحات محمود سالم44709

36292029.518.51913348.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبير سامح محمود رزق هويدى44710

32.5261926.5191912358ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عبير ياسر رزق رزق حسن44711

35.527.519.527.5181912858.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عزة فتحى سمير محمد احمد44712

262615.523.514.518.5105.554.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301عزيزة يوسف طة احمد طة44713

36.530202919.51913578.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301علياء محمد رزق ابراهيم الشرباصى44714

618.51626.511107856ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301فاطمه السيد عبد الفتاح حسن عزب44715

3327.520281919127.548ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301فاطمه مجدى الشحات احمد على44716

36.52920292019134.559ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301كوثر محمد مصباح االتربى سالم44717

37.529.52030181913579ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ليلى محمد محمد توفيق ابراهيم44718

35.5282028.52019.513259ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم جمال السعيد ابراهيم مراد44719

3325.519.529.518.52012678.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم جمال السيد محمد حسانين44720

372519.5292019.5130.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم حمادة الرفاعى فضل الرفاعى44721

342919.5302020132.558ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم عابد السيد محمد عوضين44722

38.529.5202919.520136.557.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم عبد الخالق فتحي عبد الخالق محمد44723

3328202917.519.5127.558ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم عالء صبح احمد حسانين44724

393020292019.513868ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم محمد حمدى محمد رزق44725

38.5271928.518.519.5131.558ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مريم محمد على محمود سالم44726

24.52816.527.515.519.511247ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ملك حمادة عبد الغفار السيد عبد الغفار44727

35.530182818.519.513058ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ملك رامى ربيع عبد الحميد44728

38.53018.52818.519.5133.558ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301منار على محمود محمد على سليمان44729

382818.528.518.519.5131.558ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301منار محمد فتحى رزق عيد44730

35.528.51926.51716126.557ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301منه هللا ابراهيم عثمان السيد عثمان44731

37302028.518.519.513468ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301منى احمد على السيد على44732

232618.52816.51611247.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301منى جمعه شفيق رضوان رضوان44733

38.5282029.519.520135.559ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301منى عاطف عبد الفتاح عبد السالم هويدى44734

39.5302029.5202013969ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مى محمود محمد رزق محمد سعد44735

3426.51728.51719.512356.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301مى مختار فوزى رشاد محمد44736

27.52617271519.5112.557ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نادين شريف توفيق حسن ابراهيم44737

26.52519.527.517.51911648ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نجالء محمد السعيد دهيم على44738

2525.515.525.51618.5107.558ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نجالء يوسف احمد البرعى مناع44739

3829.52029.5202013779ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نجوي عزالدين محمد عزت محمود44740

36272027.51817.5128.579ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ندا ثابت صالح محمد صالح44741

820911.51012.558.555ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ندا شريف محمد فوزي حامد44742

29.52020281518.5112.557ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ندا عماد محمد على حسن عاشور44743
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32.5272024.5161912046ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ندا قاسم السيد عبد الهادى السيد44744

39302026.519.519.513557.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ندا محروس سلمى عبد الهادى المغازى44745

35.52919281819.5129.547.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ندا محمد توفيق حسن توفيق44746

33.52919.528.519.519.513047.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ندا هانى محمد السعيد عيد44747

36.52919.528.518.519.513258ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نسرين هانى محمد عبد هللا ابراهيم44748

37262028.51719.5128.558ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نهى محمد شعبان احمد شعبان44749

36.529202718.51913158ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نوال عاشور مسعد محمد حسن44750

38.53019.526.519.519.513458.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نورا البغدادى عبد هللا محمد ابراهيم44751

32.52518.52817.518.5121.538.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نورا مجدى سامى احمد مطر44752

32.52718.52917.519.5124.548.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نورا محمد محمد رزق عيد44753

31231827.51817.5117.557ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نورهان على محمد السيد عبد الغفار44754

34.52819.527.52019129.549ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نورهان محمود رمضان عبد هللا اسماعيل44755

35.5242029.517.515126.549ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نوسه فتحى سعد عبد الرحمن مهران44756

31251827.517.51911958ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301نيرة ياسر عبد الحى محمد رضوان44757

362819.5302019133.568.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301هاجر ايمن السيد على عبد الخالق44758

342019.52617.51911758ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301هاجر حماده محمد عبده حسانين44759

37.52319261918.5124.556.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301هاجر عزيز محمد السيد العفنى44760

2721.515251618.5104.545.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301هدى عالء سالمه سيد احمد مصطفى44761

3325192818.518.5123.546.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301هدير عزيز محمد السيد العفنى44762

32.5242027.516.519.5120.548ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301هيام محمد حسن توفيق ابراهيم44763

37.52420291819.5128.549.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301وفاء نصر عبد الحميد على على44764

35.523.52028.519.52012749.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301والء مصطفى الشحات السيد عوضين44765

312419.52918.52012268.5ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301يارا محمد متولى محمد على يس44766

38.5272029.519.519.5134.569ادارة شربين  007الوكاله ع م  0301ياسمين اسامه ابراهيم الموافى على44767

22211724.516.516.510128ادارة شربين  007المربع ت أ  0302احمد الشحات احمد مصطفى الديب44768

25.52116271717.5106.568ادارة شربين  007المربع ت أ  0302احمد سالم عبد السالم مروان ابراهيم44769

29.52419.5271719.511748.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302احمد عبد الخالق الشحات طلبه البيلى44770

312220261819.511748.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302احمد محمد سعد عوض هللا سعد44771

28191826.514.51910648.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302احمد محمد عبد السالم سليمان44772

25.52114241218.596.548ادارة شربين  007المربع ت أ  0302احمد محمد محمد سالمه السيد44773

33.52420281719122.548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302جالل وليد جالل عبد القادر44774

23.52119261714106.548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302حمدى فخرى عبد الحى كامل44775

212218241718.510248.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302زياد محمد ابراهيم محمد عطوى44776

112313.525.59.51082.548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302سعد عوض هللا سعد عوض هللا سعد44777

9.519.515.524.513188248.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302عبد الرحمن السيد محمد عوضين صيام44778

30.52720281819123.548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302على كامل على كامل ريان44779

31231825.51618113.548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302فهمى رزق فهمى محمد محمد عصر44780

332118.52616.517.511548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302ماجد محمود عبد العظيم غريب محمد44781

3623.5192918.51912668.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302محمد السيد نصر ابراهيم عبد النبي44782

202115.525.513.51595.546ادارة شربين  007المربع ت أ  0302محمد حسن محمد حسن غنيم44783

201916.5261719.598.538ادارة شربين  007المربع ت أ  0302محمد عابد سرور ابراهيم سيد احمد44784

23211524.51717.5100.538ادارة شربين  007المربع ت أ  0302محمد على صقر حفنى جمعه44785

292118.52717.518.511369.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302محمد يوسف محمد احمد السيد الخطيب44786

21.524.518.5281619.5108.549ادارة شربين  007المربع ت أ  0302محمود محمد على كامل ريان44787

272418.527.517.519.5114.559.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302ناجح السيد ناجح السيد محمد44788

16.5241326171296.548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302وليد محمد رضا عبد العال السيد44789

342619.528.5161912455.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302ايه حماده محمد محمد شريف44790

32.52115.526.514.519.511048ادارة شربين  007المربع ت أ  0302بسمه فوزى سامى هالل44791
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25.519.513.524.510.51693.548.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302حنان احمد فوزى حلمى هالل44792

ام ابراهيم امام44793 30.523.51827.51819117.569ادارة شربين  007المربع ت أ  0302حنين ابراهيم االم

يا السيد على كامل محمد44794 3028.518.528.51819123.539ادارة شربين  007المربع ت أ  0302دال

33.5261928.5181912577.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302ريهام محمد عبد الففارعبد العزيز مصطفى44795

252318.5261719109.578.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302ساره هشام عباس عبد الحكم رمضان44796

30.5221928.517.519117.559.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302سينار صالح عبد المولى توفيق على44797

352519281719.512449ادارة شربين  007المربع ت أ  0302شروق احمد سعد عوض هللا سعد44798

35261926.51719123.569ادارة شربين  007المربع ت أ  0302عزه هانى اسماعيل الشحات عوض44799

302518.526.517.519117.569ادارة شربين  007المربع ت أ  0302فاطمه عبد القادر السيد ابراهيم محمد44800

35241823.51819.5118.578.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302مريم الشحات حسين عبد الغنى محمد44801

34.52519.525.517.52012278.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302مريم رمضان السيد ابراهيم44802

30.525182614.519.51142.58.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302مى السيد عبد السالم عبيسى اسماعيل44803

30.52414.525.515.519.511068.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302هبه مصطفى ابراهيم سليمان شمس44804

32.5271827.515.519120.578.5ادارة شربين  007المربع ت أ  0302هدى محمد ابو المعاطى الشحات عوض44805

3427.519291920128.55.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ابراهيم رضا ابراهيم محمود44806

26.52011.525.5915.592.557ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ابراهيــم عــوض احمــد بكــر ابراهيــم غنــا44807

36291629.51620126.569ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد ابراهيم ابو المعاطى عبد المحسن محمد44808

362915.528.5152012468.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمــد اسعــد مصطفــى ناصــف حسيــن44809

35.5281628.517.519125.569ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد اسماعيل احمد طه عبد اللطيف44810

362715.52817.519.512468ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد اشرف رمضان مصطفى44811

25.5241124.51012.59557ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد جمال احمد احمد محمد طبل44812

30.520.5132513.517102.558.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد حسن يوسف عبد العزيز بالل44813

3325.517.52616.519.5118.569ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد حسين فوزى محمد حسب هللا44814

29.528152714.52011477.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد ربيع محمد احمد ابو حسن44815

35.52816.530172012768.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد سامح محمد فوزى الطنطاوى44816

3228.51527.515.520118.567ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد طلعت كمال احمد محمد فرج44817

322713.52714.51811468ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمــد عبد العزيــز القصبــي عبد العزيــز السلــخ44818

36.52515.528.516.519.512269.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد فوزى محمد يوسف عطا هللا44819

35.52816.528.51817.5126.569ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد مجدى محمد الباز عبد الرازق44820

20.5261529.515.512.5106.535.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمــد محمــد السيــد محمــد عبــاده44821

12.5138.520.56.512614.55.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد محمد الشربينى يوسف بدير عثمان44822

372816.527.517.520126.55.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد محمد صالح محمد الشين44823

32291627.517.52012278ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد محمد طه ابراهيم44824

32.527.518.526.5151712068ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد محمد عبد المجيد سيد احمد بلح44825

342815.529.51417.512147.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303احمد مصطفى طه محمد عطيه44826

322412.5281216108.578ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسامه ايمن السعيد عبد الباقى مسلم44827

35.52515.528151611969ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسالم سالم محمد سالم ابراهيم44828

35.52617291718124.559ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسالم عبد السميع مصطفى محمد فرج44829

3423.516281517116.568.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسالم مصطفى حسن محمد سالم44830

33.52817.528.51518122.579ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اكرم احمد فرج عبد المحسن44831

32.5241528.513.512113.56.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303السيد ايمن السيد عبده محمد الغواب44832

2924152914.517.5111.568.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303السيد حسن السيد عبد الرازق مصطفي الحسين44833

342315.52816.51611768.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303السيد سعد صالح عبد المحسن44834

362315.52716.52011869ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303السيــد محمــد السيــد عبد المقصــود رمضــان44835

33.52114.52814.514.5111.548ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303السيد محمد محمد يوسف المنير44836

35.52415.52915.517119.568ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303السيد مسعد محمد طلعت مسعد خليل44837

2723.51126.5141210247ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303باسم رمضان توفيق عبد العال ابو النجا44838

332415.529.5151611749ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303بهاء الدين محمد عبد المنعم محمد حمزه44839
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35271929.51819128.569ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303حامد محمد عبد هللا محمد محمد رزق44840

31.527.51729.515.515.512168.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303حسام عاطف السيد محمدغازى درويش44841

25.58.5824.510.512.5773.58ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303حسان السيد الشربينى مصطفى موسى شلبى44842

25.52413.527.511.511.51024.56.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303حلمى محمد ابراهيم عبد الوهاب عباده44843

36.52715.52915.515123.569ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303خالد السيد احمد سالم حسن44844

3223.51528.516.517.5115.558.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ربيع محمد الشربينى محمدالشويمى44845

26.52514.527.514.511.510838.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303زياد احمد الحداد الخضرجى محمد44846

27.52514.528.515.514.511148.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303سالم حامد عبد السالم شحاته ندوان44847

36.528.5142918.519126.559ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303سمير السيد محمد عبد المطلب درويش44848

1618.514261213.586.558ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شريف محمد محمد احمد السيد عقبه44849

10.52513.528.513.510.59148.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303صـالح الشربينــى صــالح ابراهيــم شلبــى44850

11139237.51263.548ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303صالح محمد صابر النبوي طبل44851

30.52819291819124.5510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ضياء محسن فرج عبد المحسن الدسوقى44852

36.5261929.517.518.5128.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303طارق احمد محمد محمد مرزوق44853

32.52715.52816161195.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303طارق محمد مسعد محمد قنديل44854

302618.5281518117.578.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303طــه محمــد طــه صالــح غنــــا44855

332618.52918.52012589.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عادل سعد صالح عبد المحسن44856

37.528.52029.519.519.51357.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عادل طارق محمد صالح طبل44857

31271725.513.5181146.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد الرحمن ايمن محمد محمد خليل44858

352919.52917.5191307.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد الرحمن رضا زكى سلطان44859

11.549.53.53.511.53228ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد الرحمن عبد الباسط تاج الدين عبد الباسط عوض44860

23.527.51829.516.512.511569.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد الرحمن محمد سيد احمد احمد عوينه44861

1518.59.5223.513.568.557ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد الرحمن مصطفى احمد الحسينى44862

22221628.514.5161035.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد هللا كمال عبد القادر عبد المجيد الحديدى44863

372918.5291819.5131.5910ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد هللا محمد على متولى السيد44864

372918.529.518.520132.57.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد اللــه مختار احمد محمد الحنطور44865

37301929191513478.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد الهادى السيد سعيد على سعيد44866

34.52818.528.516.519126610ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد الهادي عاطف السيد عبد الرازق المنير44867

3528.518.52918.518.5129.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عبد هللا شكرى السيد على الطنطاوى44868

33.52918.529.51720127.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عمار رمضان السيد محمد عطوه44869

19281824.51418103.569ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عمر عبد الرحيم احمد السيد اسماعيل الحنطور44870

35281926.518.519.512778.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عمرو خالد وهبه السيد وهبه44871

35.5291829.516.519128.5710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303فرج عادل صالح عبد المحسن44872

2923.51725.51517110510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303كريم احمد مصطفى احمد مصطفى النجار44873

3827.52029.519.520134.579ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303كريم السروجى فاروق محمد السروجى44874

322418.526.515.510.5116.55.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مجدى عمرو زين احمد فرج44875

32.519.517.5271217.5108.57.56.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مجدى محمد السيد جمعة على كفاية44876

34.5281829.514.517124.57.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد احمد السيد الدسوقي عطاهللا44877

34.528182716.517.51246.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد احمد القصبى عبد العزيز السلخ44878

27.516.515.522.512.513.594.578ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد احمد سعد عثمان يونس44879

38.5301929.517.519.5134.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد احمد عبد المنعم السيد الحنطور44880

35.52819291718128.56.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد احمد محمد السيد يوسف44881

33.5281929.518.519128.56.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد احمد مصطفى احمد طه عبد اللطيف44882

34.528.51928.51818.5128.55.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد السعيد معوض على السلخ44883

37.527.51929.51820131.56.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد السيد عبد المجيد السعيد عثمان44884

32.527.519.52817.5201257.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد السيد عبد الوهاب عبده محمد المرساوى44885

33.53019.5291716.51295.58ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد السيد محمد عبد العزيز الشربينى جاد44886

22.512.513227.514.577.55.55ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد ايمن انيس صالح عبد المجيد44887
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39.5281928.518.519133.55.58ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد حسن محمد حسن السعدنى44888

35.529192916.519.512979ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد حسن محمد عبد الحميد المتولى قنديل44889

37.52819301818.5132.589ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد حمدى مجدى خليل44890

28.52215.528.51313107.557.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمــد حمــدى محمــد طــه محمــد44891

32.52217.52714.512.5113.54.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد رمضان رمضان حسن الخضارى44892

36282029.519.5191337.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد زكريا عبد المنعم المتولى النمر44893

2024.516.528.514.5141044.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد سعد محمد سالم ابراهيم سالم44894

29131625.5111394.573.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد شكرى السيد المندوه فرح احمد فرح44895

32.522.5182817191186.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد طارق محمد منصور الباز صالح44896

3519.5192814.5161167.57ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد عبد الوهاب ربيع عبد الوهاب الجندي44897

33.5281925.517.519.5123.57.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد عصام احمد ربيع عبد الرازق المنير44898

37.52620291718.5129.57.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد عالء السيد ابراهيم الشناوى44899

3023172211.517103.568ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد علي محمد علي محمد الغيطاني44900

2221.51528.511.51798.548.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد مجدى محمد محمد بدوى44901

37291729.51718129.579ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد محمود جمعه عبد الفتاح خليل44902

21.514.51227.5101685.566.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد مصطفى السيد محمد ابراهيم44903

3426.5183013.51712248.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد مصطفى عبد السميع محمد فريج44904

3225.517.52913.516.5117.578.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمد هالل محمد ابراهيم44905

22.5248.52410.514.589.548ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمود السيد محمد عبد الفتاح سليم44906

1519.51017.57.51269.54.56.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمود صالح امبابى غازى44907

261911.525.511.510.593.544.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمــود طاهــر شاهيــن عبــــده44908

362617291619.5124710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمود عبد هللا محمود مخلوف44909

35.524.518.52915.518.512378.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمود محمد الشحات ابراهيم البقرى44910

3627172914.517123.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمود محمود السيد عبد الرازق المنير44911

2325.515.527121410358ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303محمود وائل ابراهيم محمد متولى44912

352614.52713.51611669ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مسعد امين مسعد الرفاعى حجازى44913

2828202815.515119.579ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هشام غانم محمد ابراهيم السواح44914

362918301918.5132610ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303يوسف السيد احمد الحنطور44915

312617.528.515.514.5118.579ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303يوسف محمد محمد يوسف المنير44916

37.5281729.51719.512969ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء السيد السيد محمد حامد44917

36292029.52020134.5810ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء السيد محمد عبد العزيز بالل44918

352919.529.5192013269.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء رضا مسعد محمود مصطفى النجار44919

35281728172012579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء رمضان رزق صالح رزق44920

32.52917.529162012469.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء عبد الغفار عبد الهادى احمد النبوي44921

36.53018.529.518.52013399.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء عبد النبى عبد المجيد محمد حلوه44922

3728.517.529192013179ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء عبد الهادى رشاد الشربينى محمد رزق44923

3629182917.520129.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسراء محمد السعيد عبد العزيز سليمان44924

36.52819291920131.5710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسماء جمعه عبد الحليم عبد الرحمن سالم44925

32.521.517.5281313112.569.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسماء حمدى على عبد العزيز44926

31.52619.528.51519120.588.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسماء عوض احمد عوض ابراهيم44927

32301828192012779ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اسمــاء محمــد موســى عبد الرحمــن سالــم44928

35291929.51820130.588.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303االء السيد احمد الشحات المنير44929

35.528.518291719128810ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303االء خيرى مصطفى احمد سيداحمد44930

3629.518271619126.5810ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303االء محمد عطيه خاطر44931

3730203019.519136.5810ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303االء مختار محمود ابراهيم الدسوقى44932

35.528182818.52012888.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303الشيماء محمد السيد رزق شحاته44933

282417.527.5151611288.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303اماندا محمد حسين احمد فايد44934

33.526.5182817.519123.579ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303امانى رمضان المندوه مسعد الحديدى44935
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29.521.51824.516.518.511088.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايمــان احمــد عبــاس احمــد حفنــى44936

36.529.52029.519.519.513579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايمان محمد الشربينى عطيه العراقى44937

3730192818.520132.5710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايمــان محمــود ابراهيــم مصطفــى العجمــى44938

38.53020292020137.59.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايمان هانى احمد احمد درويش44939

37301829191913389.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايه احمد ابراهيم احمد المنير44940

36291827.51720127.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايه السيد ذكى غازى سليم44941

3628.51828.5172012889.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايــه محمــد عبد المعطــى صالــح غنــا44942

000000000ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايه محمود عبد الرؤف يوسف شلبى44943

36291828.518.519130810ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ايه هانى احمد الشناوى44944

33281828181912589.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303بسمــه الشربينــى احمــد السيــد سالــم حســن44945

35271828.515.51912468.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303حنين ابراهيم عبد الرؤف على حسن44946

36.5291829.517.520130.599ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303حنيــن جمعــه صابــر السيــد خاطــر44947

35301829.517.51913089.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303حنين محمد ايمن احمد فؤاد جاد النجار44948

34281829.51718126.578.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303خلود خالد سمير محمد السيد سالم44949

يا ناصر السيد محمد محمد44950 36281827162012588.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303دال

32.526182917.518.512379ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303دنيا الشربينى رشاد الشربيني رزق44951

29.527.5183017.518.5122.579ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303دنيا عبد المجيد عبد المجيد سيد احمد بلح44952

26.52316291614.5110.568ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303دينــا حسيــن حمــزة السيــد بحلــق44953

38.528.5202919.520135.578ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303دينا عاطف زكريا حسن عبد النبى كف44954

36291928.517.5201307.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303دينــا عــالء متولــى عبد الحفيــظ محمــد44955

38.52719301920133.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303دينا محمد المتولى خليل المتولى44956

يا سمير متولى محمد حمزه44957 36.529.5183019.519133.578ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ران

32291830181812778.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303رحمه السيد ابراهيم احمد العراقى44958

30291827.51819.5122.578ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303رحمه تامر احمد محمد رمضان الكفراوي44959

36.52918301920132.578.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303رنا محمد ابو الفتوح الباز البلقاسى44960

35.52918301920131.58.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303زبيده ثروت زين الدين سالم ابراهيم44961

37.53018291920133.578ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ساره ناصر احمد الطنطاوى44962

36281829.51919130.57.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303سلسبيل السيد محمود على السيد44963

24.517.514.52512.517.5945.57ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303سلوى وائل ابراهيم عبد الفتاح44964

35.5281829.518.517.5129.57.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303سماح محمود مصطفى احمد النبوى44965

34.5301829.519181318.57ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303سميحــة اسامــه عبد هللا عبد العزبــز عطــوه محمد44966

32.526182817.517.51227.56.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شروق خالد على على فاضل44967

27.526.51826.51718.5115.57.58ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شريفه عبد الخالق السيد على عبد هللا44968

373018301919.51347.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شمس سعد عز الرجال عبد العزيز طبل44969

33.527.5172918.520125.57.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شهد القصبى رضا ابراهيم عبده الدكروري44970

37.530193018.5201357.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شهد عبد السالم عبد الفتاح السيد المتبولى44971

36291828.518.519.51307.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شهد عصام محمد ابراهيم السيد44972

35.530182918.5201317.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شهد محمد السيد محمد حلوه44973

3729183019.519.5133.56.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303شيماء السعيد مصطفى العجمى حبيب44974

37.5301829.519.520134.58.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303صابرين عبد هللا مصطفى العجمى حبيب44975

34.5301828.519.520130.56.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ضحى السيد عطيه عبد الباسط عوض حبيب44976

37301928.51918.5133.57.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303عايده كمال محمد ابراهيم البقرى44977

3527.5192918.518.51295.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303غاده عبد الرازق محمد عبد الرازق مصطفى44978

37.53018.53018.519134.56.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303غاده مسعد على محمد احمد44979

17.581115.57.514.559.57.55.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303فاتــن البــدوى السيــد عطيــه العــزب44980

000000000ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303فاطمــه احمــد عبد الهــادى ابراهيــم44981

11.522.51128.518.517925.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303فاطمه السيد مصطفى السيد الرفاعى44982

36.5291929.51919.51335.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303فاطمه عماد السيد محمد عبده حلوه44983
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36.52919301920133.5610ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303فاطمه هانى ابراهيم عبد الواحد الجناينى44984

30.526182817.516.51205.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303كريمان احمد عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم44985

37.53018301919.5134.57.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ماجــده حمــدى علــى عــوض44986

28.52516251418.5108.55.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ماجده محمود محمد محمد عريض44987

36.5291929.519191336.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مروة احمد المتولى عطيه على44988

35281829.51918.5129.58.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مروة عبده محمد عبد الوهاب المرساوى44989

363018281820130710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مروه احمد عبد العظيم الشناوى44990

35231827.51820121.57.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مروه محمود عبد المحسن الشحات المنير44991

34.52917.528.51819.5127.57.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مريم ابراهيم الشربينى الشربينى زنو44992

372918291919.51326.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مريم السيد صالح سالم السيد حجر44993

36.52817.5291819.51296.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مريم رزق عزالرجال عبد العزيز طبل44994

3327182918.520125.57.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مريم صفوت محمد عبد المطلب درويش44995

3121.51626.514.518109.557.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مريم عبد الحميد الدسوقى محمد الدسوقى44996

27.5241727.514.518110.56.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مريم ممدوح عبد الرحمن عبد العزيز السلخ44997

37.5301929.519201357.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ملكه مجدى عبده صالح طبل44998

3828192918.518.5132.5810ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303منة هللا ايهاب صالح محمد صالح44999

36301927.51919131.5610ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303منه هللا رجب احمد رجب45000

342815.528.51919125710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303منه هللا محمد رضا محمد احمد فايد45001

353016.529.518.520129.5810ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303منه هللا وائل على عبد اللطيف زايد45002

26.52616291519.5112.56.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303منه محمد عبد المجيد مصطفى حماد45003

35281723.519.52012389.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303منى اسماعيل عبد الواحد عبد الواحد الجنانيى45004

2720.515.527.518.519.51096.59ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303مى ابراهيم محمد عبده زغلى45005

38.529183018.5201347.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ميار عبد هللا السيد محمد احمد الحنطور45006

342715.529.51817.5124710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ناديه عبد هللا احمد محمد دياب45007

36.5301629.518.519.5130.57.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ناديه مؤمن محمد عبد السميع صقر45008

343016281820126710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ناهد خالد محمد احمد العراقى45009

32.52815.528181912279.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ندا هانى محمد حسن اسماعيل45010

33.528.51628151912179.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303نــدى شريــف رمضــان طــه الدسوقــى45011

34.52715.528.517.512.512359ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ندى عبد هللا احمد محمد دياب45012

28.519.512.5291411.5103.53.57ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303نــدى عبــدهللا مصطفــى محمــد مصطفــى45013

29.52514.5301618.511548.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ندى مجدى مصطفى سيداحمد سيداحمد45014

3029.515.53018.519.5123.57.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ندى محمد ابو المعاطى محمد الخضارى45015

3628.516.53019.520130.579.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ندى محمد عبد هللا محمود عبد الجواد45016

36.529163018.516.513089.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ندى محمد محمود محمد متولى الحديدى45017

373018.529.51919.513479ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ندى هانى السعيد عبد الغفارفرج45018

32.52915.528.516.519.512279ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303نعمه صالح مسعد السيد الحنطور45019

ــد45020 382917.53019.52013479.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303نــورا توفيــق محمــود موســى زاي

34.5271628.517.519.5123.5710ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303نورهان احمد عبد الرؤف احمد المسلمانى45021

32.5261529.516.519.5119.54.510ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303نورهان عوض اسامه محمد نصر45022

26.52615.528.514.5141116.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303نيره ياسر محمد محمود مصطفى النجار45023

34.52716.528.518.519.51254.59.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هاجر محمد حسن سالم الشويمى45024

3625.516.52818.519.5124.558ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هدى محمد فوزى احمد المسلمانى45025

35.528.516.5301919.5129.57.58.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هدى مصطفى طه ابراهيم ابو الفتوح45026

3530163016.517.5127.559.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هديــر فــرج محمــد طــه الدسوقــى عطــاهللا45027

382715.5301618126.559.5ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هناء حمدى الشربينى رجب على شرف45028

32271629.51918123.5610ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هند احمد مسعد جاد الرب احمد45029

34.52817.529.51816127.559ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303هنــد رضــا السمــان احمــد السمــان45030

28.51910.525.58.513.5924.57ادارة شربين  007السعديه ت أ  0303ياسميــن الشربينــى احمــد علــى نجــا45031

Page 922



Term1

33.52619261719.5121.55.56.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ابراهيم رمضان احمد ابراهيم عبد هللا45032

15.5211628.59.51290.54.57.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304احمد جمعه محمد ابراهيم مصطفى45033

2924.518.526.51319111.556ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304احمد عيسى محمد عيسى عيسى45034

1619.515.5246158155ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304السعيد محمد السعيد سالم مرزوق45035

31.52516.52913.517.5115.557ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304جمال عزمى المتولى حسن الشربينى45036

1715924.59.518.57554ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304عبد الفتاح السيد السيد نصر الليثى شحاته45037

21169.525.56.59.578.574.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304عبد الفتاح ناصر طاهر نصر الليثى شحاته45038

2919.51728.5121510655.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304عبد هللا عصام عبد العليم محمد برس45039

2715.515.527.56.517.59255ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304عماد محمود عبد السالم عبد هللا على45040

2920.515.527.510.51310377ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304كريم محمد محمد الطنطاوى رزق45041

37.528172917.5181294.59ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304مالك السيد السيد على السيد الصباغ45042

26.5241328.510161024.56.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304محمد رضا احمد على محمد العراقى45043

2522.516.52911191044.55.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304محمد رضا محمد احمد المرسى45044

2321.513.528.58.5199542.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304محمد عيسى محمد عيسى عيسى45045

232013.52811.515964.55.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304محمد هانى محمود القياس محمود الشربينى45046

282416.527.5151611156.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304اسراء رضا محمد محمد سليمان45047

2523.514.527.51213.5102.555.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304اسراء شريف اسماعيل احمد45048

3023.516.529.51418113.557.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304اميره محمد كامل المرسى النادى45049

33.526.51727.514.5171197.56.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ايمان ربيع ابراهيم نصر سليمان45050

27.525182713.51511188.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ايمان علي عبده عيد زواو45051

2724.51728.51417.511166.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ايه شاكر مصباح الدسوقى الكرداوى45052

252218.526.5131810566ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304بسنت محمد محمد الشربيتي محمد45053

3522.518.5281518.511986ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304جهاد حماده عبد العزيز صادق هيبه45054

33.5191828.51318.511286ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304حنين عالء احمد على ابراهيم عبد هللا45055

3218.518.5281417.511175.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304خلود رخا محمد سالم45056

34.5211826.514161148.55.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304دنيا هشام حامد حامد على مراد45057

دا يوسف يوسف حسين45058 31.520.518.526.514.515.5111.585.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ران

28.516.518.5241416101.584ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304رحمه ابراهيم عبد المعطى محمد زيد45059

27.518.517.522.513.51899.584.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304رحيمه سالمه محمود احمد احمد كشك45060

11.521.51827.513.514.59263.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304روضه فتوح بديع عوض السيد45061

2620.5182712.515.510483ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304زينب محمد السيد عمر محمد45062

27.520.516.52510.51710064.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ساره رضا محمد محمد سليمان45063

3128.518.525.514.518.511865.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304شروق احمد مصطفى احمد الشين45064

2820.517.528131510765ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304شروق رمضان ابراهيم جمعه احمد45065

000000000ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304شروق عرفات رمضان منصور الدسوقى45066

22.519.514.527.51189563ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304شروق منعم يوسف حامد45067

30.521.517.52511.51610644ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304شهد سعد حامد حامد على مراد45068

331717.526.5141610865ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304فاطمه ابراهيم على على محمد السقا45069

3625.518.528.515.51812484.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304فاطمه السيد السيد محمد رزق45070

33.52618.527141611974ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304فاطمه عماد مختار حافظ محمدين45071

27.5161927.51314.510364ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304مريم احمد على احمد اسماعيل45072

201417221215.5855.54ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304مريم السيد على السيد فرج45073

32.527.517.52816.51912289ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304مريم شوقى محمود حامد مراد45074

27.5271927.511.517112.568ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304مريم عبد الغني محمد عبد الغني شطا45075

27.52315239.5179868.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ملك احمد على احمد اسماعيل45076

302717.52813.518.511677.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304منار رشدي كمال محمود محمد مدكور45077

35301928.516.519.512988.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304منى معوض احمد معوض رخا45078

31281928.51919.5125.569ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ناديه محمد رزق على الشهابي45079
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28.52318291417.5112.568.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304نجالء حامد حامد زكى محمود فرج45080

292118291316.511068.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ندى السعيد السعيد سالم الشهابي45081

31.5272028.51719.51248.59ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304ندى محمد احمد عبد الوهاب45082

25.523.518271316.510767ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304نرمين وليد محمود عبد العزيز منصور45083

27.52617.528131511267ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304نورهان خالد محمد السيد فرج45084

31.5291829.5151812388.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304نورهان شريف عبده عبده محمود فرج45085

282518291212.51127.58.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304نورهان نادر طاهر نصر الليثى45086

5.510622.57.5151.55.56ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304هانم مجدى سالمه احمد كشك45087

2825.517.528.513.51911389ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304هند محمد لطفى راغب حامد45088

5958.561033.546.5ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304وفاء مسعد مسعد احمد الشين45089

34.524.51928.51518.5121.569ادارة شربين  007اللوزى الجديد ت أ  0304والء ربيع محمد االمام محمد الشربينى45090

35.525.518.527.516.519.5123.568ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305احمد محسن احمد شوشه45091

2015.51626.51114.58968.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305احمد محمد زكريا محمد ابراهيم45092

21.51416.524.51212.588.568ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305خالد حمدان حامد احمد عطيه45093

23.521.516281217.510167.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305زياد صابر القياسى درويش45094

27.5181826.51618.51068.59ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305طارق حاتم وحيد عيد رجب45095

27.522.51828.514.519.51118.57.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305عادل محمود السيد عبد العزيز المرسى45096

2518.5182915.518.510689ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305عبد هللا ابراهيم محمد عبده عريفه45097

291817.528.515.518108.58.57.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305فارس راضى ابو الفتوح محمد السلسيلى45098

14.5181627.511.51687.568ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305فارس رشاد فتحى زكى البداوى45099

28.521.517.52914.517.51118.58.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305فاروق وليد فاروق السروجى45100

33.51819.52915.519.5115.54.58ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305لؤى ابراهيم محمد مراد عبد هللا45101

341918.527.51618.511568ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305محمد رأفت محمد يوسف رفاعى45102

3524.51828.5162012268ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305محمد ربيع السيد ربيع وهبه45103

29.517.514.528.514.518.5104.557.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305محمد عبد الباسط احمد مصطفى45104

2918.5182815.52010958ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305محمود اشرف ابو الخير ابراهيم عيسى45105

27211827.515.516.510958ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305محمود وجيه على رجب عبد هللا45106

3521.519281719.5120.55.58ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305وسيم محب وسيم عبد العزيز محمد البناوى45107

37.52319281820125.568.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305يوسف وليد فكرى الحطيبى45108

272418.527.515.518.5112.566.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305ايه محمد محمد محمود العرابى45109

3725.519.528182012878ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305بسمله باسم على مصطفى سيد احمد45110

36.525.519.528.518.520128.568ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305بسمه مصباح الحطيبى رجب رمضان45111

35.51619.527192011768ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305خلود خليل محمد عطيه رزق45112

35.5251927.5192012668.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305رغده شعيب سعد ابو الفتوح45113

362819.5291719.5129.568.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305رفيده عبد المنعم عبد الرحيم على العشرى45114

3728.519.526.517.51912968ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305ساميه محمود رمضان امين الجميعى45115

35.519.5192816.520118.567.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305شروق محمد عبد الحميد عريضه45116

29.5251926.51319.511346ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305شهد عماد فوزى عبد الهادى رضوان45117

35.52619.52816.520125.55.57.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305شهد نعيم وسيم عبد العزيز45118

17.56.519.527131883.557ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305صفاء احمد عبد اللطبف محمد فايد45119

3629202919.520133.55.58ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305فاطمه هانى جمعه محمد درويش45120

32.52616.525.51219112.547.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305مريم حاتم احمد احمد شوشه45121

35.5281928.517.520128.559ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305مريم حماده وحيد عيد45122

35.525.5192917.520126.568ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305مى سعد سعد ابو الفتوح السلسيلى45123

35.527.51828162012567.5ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305نرمين سعد ابراهيم خطاب45124

3522182916.520120.56.58ادارة شربين  007الصبريه ت أ  0305هبه محمد عبد اللطيف عبد اللطيف وطفه45125

35.525.52028.515.51912566ادارة شربين  007العبد ع  0306اسالم محمد السيد العجمى السيد الحداد45126

2518.513.524.511.514.5935.56.5ادارة شربين  007العبد ع  0306اكرم عطيه جمعه المرشدى ابراهيم45127
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30.5192028.513.517111.586ادارة شربين  007العبد ع  0306السيد ابراهيم الدسوقى سالم سليمان45128

35.52520291619.5125.587ادارة شربين  007العبد ع  0306اياد حسين ابراهيم السيد الشرباصى45129

3723202915.516124.55.56.5ادارة شربين  007العبد ع  0306خالد على خلف احمد محمد45130

18.517.51123.581478.55.54ادارة شربين  007العبد ع  0306رضا ابراهيم حامد ابراهيم  البسيونى45131

27.519.51522.510.514.5955.54.5ادارة شربين  007العبد ع  0306رضا رضا عبد الرازق حريز45132

2725.52028.5151611667ادارة شربين  007العبد ع  0306سامى محمود سامى عبد المعطى جدامى45133

35.52419.52916.518.5124.566ادارة شربين  007العبد ع  0306عبد الرحمن العجمى السيد العجمى السيد45134

2215172512.51491.55.53ادارة شربين  007العبد ع  0306عمار ياسر السيد نصر عبد الغنى45135

19.51410.52581774.54ادارة شربين  007العبد ع  0306عمر محمود احمد حسين عبد المقصود45136

3527202918201297.56.5ادارة شربين  007العبد ع  0306فتحى عيسى فتحى حسين عبد المقصود45137

37.5262028.51819.513078ادارة شربين  007العبد ع  0306كريم ياسر عبد الحميد شعبان متولى45138

11.53.5419.53541.54.52.5ادارة شربين  007العبد ع  0306محمد احمد وجيه ابراهيم سالمه45139

3413.518.529162011177ادارة شربين  007العبد ع  0306محمد ايمن عبد اللطيف عبد اللطيف45140

372619.529.51919.513179.5ادارة شربين  007العبد ع  0306محمد عبد المعطى احمد عبد المعطى45141

25.517172712.5129967.5ادارة شربين  007العبد ع  0306ناجى نشات محمد عبد القادر المرسى45142

25.51816.527.51315100.54.54ادارة شربين  007العبد ع  0306نادر السيد احمد رشاد محمود45143

31.52019.5281416.511355.5ادارة شربين  007العبد ع  0306نادر شعبان صقر المتولى حسن45144

13.514.51327.51211.580.553.5ادارة شربين  007العبد ع  0306هشام احمد محمد محمد الدبشه45145

35.527.51926.513.51812256ادارة شربين  007العبد ع  0306يسرى عادل وجدى نبيه عوض45146

26.517.51721.56.5168959ادارة شربين  007العبد ع  0306يوسف محمد عبد الستار ابراهيم45147

1913.513.522.51315.581.564.5ادارة شربين  007العبد ع  0306يوسف مدحت السيد ابراهيم الشرباصى45148

35.521193015.518.512199ادارة شربين  007العبد ع  0306ايمان محمد محمود محمود45149

21.516.517.523131891.574.5ادارة شربين  007العبد ع  0306ايه رضا ابو الفتوح ابراهيم الشندالتى45150

3526.5182915.519.512488ادارة شربين  007العبد ع  0306ايه محمود البسيونى البسيونى45151

33.52616.528.51318117.565ادارة شربين  007العبد ع  0306حنان صالح سليمان جابر المالح45152

27211528131510475ادارة شربين  007العبد ع  0306خلود احمد احمد عامر45153

29.52615.527.51318.5111.555ادارة شربين  007العبد ع  0306دنيا السيد البدوي عبد الخالق محمد السيد45154

36.527.51828.51420124.578ادارة شربين  007العبد ع  0306دينا توفيق محمد توفيق الحسينى45155

35.53018291520127.568ادارة شربين  007العبد ع  0306رحمه السيد احمد نصر عبد الغنى45156

35.5261828.516.520124.567.5ادارة شربين  007العبد ع  0306رنا رضا ناصف محمد عبد اللطيف45157

10.510.57.5218.575873.5ادارة شربين  007العبد ع  0306زينب حامد سويلم حويمد45158

20.517.516271214.59374.5ادارة شربين  007العبد ع  0306زينب محمد عبد الحميد احمد ابراهيم45159

28.525.516.528.5161611573.5ادارة شربين  007العبد ع  0306ساره محمد عبد الغنى عبد المعطى45160

28221528.51515108.564.5ادارة شربين  007العبد ع  0306سماء محمود البندارى البندارى الزعترى45161

2124.514.52913.516102.573.5ادارة شربين  007العبد ع  0306شهد خالد محمد احمد حسين45162

14.52111.526.5131586.554ادارة شربين  007العبد ع  0306شهد فرج عبد الحميد شعبان متولى45163

32.524.516.527.515.515.5116.56.57.5ادارة شربين  007العبد ع  0306شهد مخلص محمد منصور عزازى45164

36261828171712578.5ادارة شربين  007العبد ع  0306شهد وليد محمد محمد الباز45165

33261828161712167.5ادارة شربين  007العبد ع  0306شيماء احمد عبد الحافظ محمد الحداد45166

14.512.511.51861462.565ادارة شربين  007العبد ع  0306فاطمه عبد الحميد على محمد سويلم45167

19.51812.5191211.58165ادارة شربين  007العبد ع  0306منة هللا شكرى محمد السعيد عبده45168

16.523.51225.512.5169053ادارة شربين  007العبد ع  0306منه وليد طاهر ابراهيم مصطفى45169

34.527.51528161712193.5ادارة شربين  007العبد ع  0306مى حامد فوزى المرسى طه45170

322617.528.515.517.5119.584ادارة شربين  007العبد ع  0306نورهان ابراهيم محمد موسى محمد45171

20231630141310365.5ادارة شربين  007العبد ع  0306نورهان السيد محمد يوسف دهب45172

15.522.51323.511.5148664.5ادارة شربين  007العبد ع  0306نيره شريف السيد عبد اللطيف الحديدى45173

511.51020.587.55554ادارة شربين  007العبد ع  0306نيره متولى محمد السيد متولى45174

17179.527.511128286.5ادارة شربين  007العبد ع  0306هدى محمد عبد العزيز حنفى45175
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1119.511.527.513.5138387ادارة شربين  007العبد ع  0306هدى هانى عبد هللا عبد الجواد الشحات45176

342915.528.5151712264ادارة شربين  007العبد ع  0306هند محمد وهيب عبد الستار ابراهيم45177

6.5103.519.59748.563ادارة شربين  007العبد ع  0306ورده حامد سويلم حويمد45178

332817.52817.51712468.5ادارة شربين  007العبد ع  0306ياسمين محمد عبد الغفار البهنسى الشربينى45179

159594.58.542.536ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307ابراهيم رشاد ابراهيم حامد الشين45180

1317.514199.5157366ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307ابراهيم طاهر السعيد محمد  هويدى45181

312316279.518106.566ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307احمد صدام احمد عبد الرازق حسون45182

9.51561471451.555.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307احمد طه ناجح المندوه السقا45183

22.5227.523914.58446ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307احمد على ابو الفتوح الباز45184

23.52313.527.59.5189765.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307اسالم عاطف السعيد محمد حسن الشربينى45185

10.52210177.5166765.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307اسالم على على القطب45186

22.522.57258.51485.535ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307السيد عبد الوهاب نعمان عبد الوهاب45187

19.5205.5194.510.568.556ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307السيد عبده ابوزيد عبده45188

23.522.515278.51896.546.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307جمعه وائل جمعه ابراهيم عويضه45189

29.520.58.52381889.566ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307رضا السيد على على رزق45190

24.522.5822.591486.545.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307رضا محمد رزق ابراهيم45191

32.525.5172671910856ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307زياد محمد عبد المولى محمد نصر45192

1117.57.519.5817.563.565ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307شريف محمد الطيب محمود حسن45193

2419.51417.59178455.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307عمر محمد على على العوضى45194

28.52416.522101710165.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307محمد السيد محمد السيد حسونه45195

33.527182614.51711966ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307محمد حسام لطفى ابراهيم الباز45196

11.52215167.516.57276ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307محمد حسن محمد حسن الشربينى45197

2023.513.520.5819.585.576ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307محمد حموده حامد فريد السيد45198

191714.52491883.556ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307محمد محمود فريد حسن45199

21201225.5915.587.556ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307معاذ محمد ابراهيم عبد هللا حامد45200

32.526.51427.51017.5110.558ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307احالم عبد النبى حمدان عبد المتجلى45201

282515.529.59.517.5107.538ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307اسراء احمد محمد على الحسينى45202

2927142811.518.5109.556ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307اسماء مختار كامل السيد هالل45203

1625.511.525.51016.588.53.56ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307السيده المتولى نبيه محمد المتولى45204

282215.5268.517.510057.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307امال شعبان صبح ابو الحسن45205

2824.51426.58.517101.547ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307امال محمد حامد عمر45206

3528.519.52915191275.58.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307ايمان محمد طه عبد الجليل45207

3525162714.518.5117.558ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307حبيبه احمد ابراهيم حسانين45208

000000000ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307دنيا اسعد عوض ابراهيم عويضه45209

29.519.5142510.518.598.557.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307دينا منصور كمال عبده45210

20.5198228.516.5783.56ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307رحمه حماده فتحى حسانين45211

27.52813.523.5814.5100.557.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307ساره رضا السيد عويضه45212

35.526.516.528.5151812247.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307سماح اكرامى عبد السميع عبد المعطى45213

33.525142712.51711247.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307شهد اشرف محمود الجلدى45214

312614.526.51116.510958ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307شهد طارق احمد احمد البالس45215

3324.51429.511.517.5112.546ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307شوهنده خالد مسعد شحاته45216

3126.515301218.5114.568ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307شيماء مختار كامل السيد هالل45217

312816.526.510.517112.547ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307عال نبيل ابو المعاطى ابو المعاطى سليمان45218

30.524142610.5171054.57ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307غاده السيد فرج ابراهيم عويضه45219

32.52518.528.514.518.51194.58.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307فاطمه محمد ابو المعاطى رزق45220

33.525.514.5291119113.558.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307مرفت السيد حمدى محمد الشافعى45221

31.5231426.510.518.5105.54.57ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307مريم شريف رمضان حامد45222

31251529.510.518.511147.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307مريم محمد السباعى رجب45223
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09.50.51.51012.540ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307ناديه عبد الوهاب يوسف السيد45224

2724.51428.5101810447.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307ناديه مسعد السيد عبد المقصود45225

15.5265.526814813.58ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307نانسى محمد محمد على على45226

000000000ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307ندى الشربين الشربينى عبد الفتاح45227

26.52414.52910.515.5104.547.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307نسمه عبد السميع ابراهيم عبد المعطى كشكه45228

26.52215.527.51017101.53.57.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307نهال معتمد عبد الحميد المتولى45229

17.521.57248.51078.53.55.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307نورا راضى رزق ابو المعاطى45230

33.52518.52912.518118.587ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307نورهان زكريا السيد عويضه45231

3226.515261016.5109.565ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307نورهان عمر ابو الفتوح الباز البلقاسى45232

2723142810171023.56.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307هاله ياسر المتولى المتولى عبد الهادى45233

3227182912.518.5118.57.58ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307هبه السعيد عبده سالم45234

3024.513.5299.517.5106.557.5ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307هدى الحفنى احمد عبد العزيز45235

30251428.510.518.510858ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307هناء محمد عوض ابراهيم عويضه45236

3124142810.516107.55.58ادارة شربين  007الشهيد محمد عبد الرازق الدكرورى ت أ  0307والء عمر عبد الحميد محمد45237

32.527.518.527.512.518118.538ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308السيد محمد السيد عبد الهادى غنا45238

1723.51421.56138243ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308باسم نادر مسعد محمد رزق45239

26.5241422111397.52.57ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308خالد سامر محمود عبده عبد اللطيف وطفه45240

33.525.518.529.514141213.58ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308صبرى محمد صبرى المرسى الشربينى مطر45241

13.517.59191.51460.536.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308ضياء محمد طه المندوه السقا45242

231912281017.59233ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308عبد الرحمن محمد حامد عبده الطويل45243

23268.5269.513.5932.57ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308عالء المتولى البدوى المتولى العراقى45244

19251426.58.512.5934.57.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308عمر السعيد السعيد احمد عوف45245

332615291418.51172.58ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308عمر محسن زكى الهاللى45246

362619271416.512267ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308كريم حمزه محمود شويقة45247

32.521.518261316.511168ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308محمد الشحات عبد الفتاح على زهدى45248

21.51510.520.58.515763.54ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308محمد جاد جاد جاد حسين45249

2018.59228.5167845.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308محمد عادل سامى حسن عبد المقصود45250

35.52619.527.51720125.54.54.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308محمد على صبرى المرسى الشربينى45251

3425.519.527.51619.5122.54.55.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308محمود السيد محمود الدسوقى عبد الغنى الحسينى45252

292013.5249.515.59644.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308مدحت محمد حمدى الخضرجى45253

36.52820231416121.555.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308يوسف ابراهيم راجح على خطاب45254

36.524.51826131511855ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308يوسف محمد القياسى حسانين45255

35.52616.527.513.51911976ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308ابتسام طارق صبرى المرسى الشربينى45256

34.52919.525.51119.5119.576ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308اسماء محمد حمدى الخضرجى45257

36.523.516.5301519.5121.585ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308االء مجاهد عبد السالم رزق الحسينى45258

36.527182814.52012485.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308امانى سمير ابو الفتوح الباز45259

36.5271928.5171912876.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308اميره سامى ابو المعاطى محمد قاسم45260

35.5281928.5151812655ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308انجى وائل عبيد المندوه السقا45261

28.518.513.526.510.51697.57.54.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308ايمان محمد محمد عمر خطاب45262

35.523.51928.51519.5121.57.56ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308حنين المهدى كمال الدسوقى شاهين45263

يا حمدى الشحات السقا45264 342617.5261419.5117.566.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308دال

3222.516.528.511.5191116.55.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308دنيا محمود السعيد عبده الطويل45265

35.52717.529.51019.5119.566ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308رنا ماهر محمد عوض الديسطى45266

382919.528.516.520131.56.56ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308سلوان الشبراوى السيد احمد غنيم45267

37.53019.528.517.5201337.56ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308سماء الشبراوى السيد احمد غنيم45268

30.524182811.518.511266.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308سماهر ممدوح ابراهيم عوض الخميسى45269

3023.51827917.5107.564.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308شروق صبحى السعيد عبده الطويل45270

31.525.517.5281017.5112.565.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308مريم السيد فوزى محمد االمام45271
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000000000ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308منه هشام عطيه حامد الخضرجى45272

35.5281828.513.520123.566ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308ندى طه رمضان محمد نعمان45273

3428.51829.514.519124.566.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308نيره محمد محمد عوض الديسطى رمضان45274

36201724121810966.5ادارة شربين  007الشهيد عادل ذكى الهاللى ت أ  0308هدير االمام عبد هللا احمد يوسف45275

8.514219.51.51145.54.53.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ابراهيم محمود محمد عبد الغنى45276

27.5231628616100.566ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309اشرف عبد النبى مسعد عبد الفتاح زياده45277

6.512.59.520.55.5954.531.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309السيد رضا معوض الباز45278

2017.511.524.59.517835.55.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309حماده محمد توفيق جمعه45279

10.571.59.519.529.52.52.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309حمدى عماد الدين محمد محمود يوسف45280

32.52317269.517.51084.55.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309حمدى عوض هللا الزاهر محمد جاد45281

312617.525916.5108.54.56.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ربيع هانى ربيع سليم45282

12237.52661474.545ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309سامى مجدى فتحى محمد السيد45283

262113.526.56.515.593.545.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309صالح حسين محمد حسين عويضه45284

292614231017.51024.58ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309فوزى حازم ابراهيم قاسم45285

1615.58236.511.56944.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ماجد رأفت عبد المجيد المرسى45286

272314.52310.518.59844ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309محمد ايمن محمد عبد الحميد45287

28.5231423.5817974.56ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309محمد رزق احمد محمد حسين45288

24.522.59.527.58159245.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309محمد محمود ابراهيم المرسى45289

27231727.59.5181044.57ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309محمد محمود حسانين جاد45290

221913264128437.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309محمد منصور محمد الشربينى45291

117.52142.573743.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309نادر حامد حماده محمد45292

29.521.516268.518101.557.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309هيثم رضا عبد الفتاح موسى45293

34.522.5162813.512.5114.557.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309اسراء اشرف الشحات الخيارى45294

25.52316288.5141015.58ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309اسماء ابراهيم محمد عبد اللطيف45295

3416.51829.51019.51085.58ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ايمان عامر عياد عوده45296

32.51817271018104.54.57ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ريهام احمد احمد محمود45297

321817.528.5101810656.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ساره جمعه عبد الرحمن على45298

3020.513.5288.518100.54.56ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309عطيات رضا معوض الباز45299

312117.529818106.556.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ليلى عالء عبد العاطى محمد45300

27.5241527917102.556ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309مريم عبد الخالق حمدى عبد الخالق صحصاح45301

30.5241628.511.517.5110.55.56.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309منال السيد محمد السيد45302

252116.5281017100.55.57ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309منه هللا طارق احمد محمد حسين45303

28.519.516.528817.5100.567.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309منى السيد عطيه حسين عويضه45304

25.521.514286.51795.55.56ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309مى احمد محمود المرسى45305

22.522.513.527.5716.5936.56ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309مى صالح احمد سليم45306

28.517.514.527816.595.55.57ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309ندى السيد على محمد عبد الحليم45307

2020.57.526.55.517.58056.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309نوال محمود عطيه حسين45308

30.5241528817.5105.587ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309نورهان محمد منير احمد حماده45309

10.5225.527.55.513.57156.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309نيره عصام وهبه امام طه45310

21211025.56.517.58457ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309هدير ابراهيم بشير قاسم45311

28.523.51429.5817.5103.556.5ادارة شربين  007حسين سالمة ت أ  0309هناء احمد المتولى عبد العزيز45312

20.5218209.513795.55ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابراهيم احمد ابراهيم محمد عرفه45313

2420.512.52510.516.592.556ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابراهيم احمد احمد محمود45314

332918.5281617.5124.585ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابراهيم السعيد حامد السعيد45315

212612.5277.515.5946.54ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابراهيم عبد الرءوف القناوى عبد الهادى45316

1519.514.524.5131486.53.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابراهيم عبد هللا عبد المعطى محمد45317

1121.511.520.5111575.57.55ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابراهيم عيد ابراهيم ابو العنين45318

202311.52091483.576ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابراهيم محمد نصر محمد غنام45319
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222110.519101382.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابو الفتوح محمد ابو الفتوح عبد المقصود45320

25.525.516.525.516.515.5109.587.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد ابراهيم عبد العال مصطفى الجمل45321

16221122.58.514806.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد السيد الخميسى محمود45322

21.52317278.515975.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد السيد عطيه عطيه سليمان45323

2919.57.526.56.514895.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد حمدى منير محمد اسماعيل45324

27291726.512.51611256.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد خالد السيد طه ابوا لعيش45325

2925122611.516.5103.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد رزق محمد رزق الدسوقى45326

262513.525916.598.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد رضا رمضان يوسف ابو المعاطى45327

37.53020282018.5135.57.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد رضوان عيد السيد سيد احمد نجم45328

2924.519.5271316.51135.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد شوقى عوض على عطيه45329

30.525202714.518.51175.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد صبرى السيد احمد السيد45330

382919.529.52018.513686.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد عزمى رمضان عبد هللا45331

35291927.515.518.512686.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد عمر عبد الجواد عبد الفتاح زيد45332

34.53019.527.515.518.512786.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد محمد رجب الشربينى45333

232416.526.515.517.5105.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد محمد محمد احمد اسماعيل45334

162310.523.57.51180.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد محمد محمد اسماعيل45335

313018271518.51216.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد محمد محمد حسن عطيه45336

28.52919.527.51718.5121.58.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد محمود السيد احمد يوسف45337

34.53019.526.51818.5128.587.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد محمود محمد محمود45338

20.5231222.513.515.591.586.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد وائل عبد الفتاح احمد45339

132413.526.5916.58656ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310احمد وحيد محمد عبد الحميد مصطفى فوده45340

26281726131711056ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ادهم احمد محمود محمد رخا45341

26.52617271417110.55.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسعد مصطفى مصطفى متولى الجمل45342

25.523.59.523.5914.59175.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسالم محمد حافظ ابو العنين45343

322716.5281618.5119.576ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310السيد احمد فؤاد السيد على عايد45344

24.526.513.524.510.51599.55.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310السيد حامد السيد عطيه45345

23.52417.5259.515.599.55.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310السيد ربيع السيد محمود المرسي45346

29.5272025.516181185.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310السيد عبد المحسن ابراهيم حسانين عاشور45347

26.5249.5229.51691.57.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايهاب رجب مسعد البشيشى جالل45348

17.520.56.518.58167155.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310باسم مجدى صالح صالح عبد العال45349

25.52416.524.51616.5106.555ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310بشير عبد الرازق على يونس45350

22.52018.522.515.517.5995.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310بهاء الدين طلبه ابو الفتوح محمد عماشة45351

34282027.517.518.512756.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310جمال السيد عبد الحميد احمد الراجحى جالل45352

34292026.517.519.512777ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310جهاد عماد فاروق محمد ابو العنين45353

21211218.561878.555ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310حازم السيد عادل طه ابو العيش45354

24.52016.5251317.59945.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310حسن محمد محمد صالح االمام45355

302417261617.51135.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310خالد ابراهيم عيد عبد الخالق45356

312919.5291419.5122.55.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310خالد اسامه محمود احمد لطفى45357

332819.52814.519.51232.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310خالد محمد رأفت على احمد45358

19211425.561185.534.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رضا احمد شعبان معين45359

16.52311237.5118125ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رضا هيثم السيد عوض على45360

26.51816.5235.51689.535.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رضا يحيى عبد المعطى ابوزيد45361

2021.51521615.583.53.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رياض حامد محمد حامد45362

20.52315.523.5616.588.53.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سامي على عبد الرازق رزق45363

23.522.516.527.5816.5984.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سعد ابراهيم سعد جمعه45364

25.52413.514715844.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سعد توفيق محمد توفيق رجب45365

202315.5236.5168857ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سمير شريف سمير ابراهيم45366

282420251319.51104.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310شادى وائل عبد الكريم عبد الكريم45367
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24.52117.524.54.519.59246ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310صفوت عصام سيد احمد متولى45368

26221825.56.518.5984.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد الرحمن السعيد محمد احمد خشبه45369

23231825.571896.535.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد الرحمن السيد عبد ربه ابراهيم45370

22.52317.5215.51589.536ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد الرحمن عادل عبد الحميد احمد45371

28.52218.5249.518.5102.53.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد الرحمن محمد الشحات محمد راشد45372

272416.524.56.518.598.546.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد الرحيم عصام سيد احمد متولى45373

21.52617.52510181003.54.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد العزيز رضا عبد العزيز احمد السيد45374

27.52117.525.56.515.59844ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد هللا عطيه بدير عبد هللا زغلول45375

262318.525.55.516.598.536ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد هللا مسعود السعيد السيد الخميسى45376

25.5241824.57.51599.535.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد هللا نصر فوزى عوض45377

272217227.514.595.53.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد المطلب سمير سالم السيد داود45378

24.52418246.5179746ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبد الوهاب اشرف صابر الحسينى45379

202617.52710.5181014.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عدنان محمد ربيع عزيزه45380

263017.526.510.518110.566ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عالء احمد احمد محمد على الوصيف45381

1720.5822.54.516.572.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310على منصور على عبد الخالق45382

1925.51625.5718933.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عمر ابوصالح طلبه صالح45383

3228202713.518120.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عمر عزمى عيد عبد الكريم45384

29291827.511.518.511566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عمر عالء عطيه عوض45385

24.52617.52812.517108.55.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عمرو اشرف عبد الشكور شوشه45386

312819.52910.5141185.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عمرو عماد محمد محمد الدسوقى45387

302919.526.514.519.5119.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فارس احمد محمد على رخا45388

29.52919.527.513.5171197.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فارس سامح الشحات حسن45389

31.52319.529.51116114.557ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فريد شوقى مختار احمد الراجحى45390

202519277.51898.55.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310كريم  يوسف  يوسف  محمد مندور45391

16.5251326.56168756.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310كريم ابراهيم الحنفى محمد45392

17.52214.523.510.5188856ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310كريم فوزى فراج محمد45393

28.52817.52813.518115.566ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310كريم محمد محمد عمر ابو الخير45394

202617.523.51118985.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310كريم وليد مسعد محمد سيد احمد45395

3328192710.518.5117.55.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310كمال شعبان عبد الحميد محمد الزايد45396

17.5261624.58.518.592.556ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310كمال محمد كمال بدير عبد هللا45397

21.522.51725.5718.593.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مجدى عبد الغنى غازى ابراهيم45398

20241928812.5996.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد احمد السيد محمد ابراهيم45399

20281929.510.51910767ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد احمد رزق محمد حسين45400

2922.515.5281118.510664ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد احمد مسعد مسعد المرسى45401

20.5241728.58.515.598.567ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد احمد منير محمد النجار45402

14.522924.57137757ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد اسماعيل نصر السيد45403

1516.51225610.574.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد السيد الشحات على45404

29.52620281217.5115.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد السيد عبد السميع نصر45405

27221726.5713.599.556ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد السيد عبد المنعم جاد هللا45406

2023.517248.513.59356.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد ايمن محمد جبر45407

2822.516.523.57.514.59856ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد ايهاب عبد القادر حسن مطر45408

16.5231425613.584.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد ثروت السيد محمود45409

10.51910.523.51.5146565ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد حمدى فراج محمد45410

20.52616.52610.514.599.556ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد رمضان عبد الوهاب الحسينى45411

292418291315.511375.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد سامح عطيه عبد الحميد45412

15.52112.5213.513.573.556.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد شفيق عبد البادى الراجحى جالل45413

20231826710.59456.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد عبد الخالق محمود الشحات45414

30.5262029.51318.511964.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد عزمى المعداوى االمام45415
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332618.52910.517.511767ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد عيد محمود عطوه45416

242516279.517101.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد فؤاد را فت على احمد45417

20.52214.522.5616.585.556ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد فاروق فاروق صابر عبيد45418

352919.5291815.5130.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد ماجد عزت محمد الخميسى45419

342919.529.517.515.5129.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد مجدى السيد احمد االمام45420

20.521.513.525.515.516.596.553.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد مجدى محمد احمد الصياد45421

ام احمد45422 35302029121612676.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد محمد االم

30191522.5817.594.575.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد محمد رزق حسن45423

25.5231124.57.51691.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد محمد شكرى السعيد دنيور45424

27.52317.526.5917103.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد محمود الغريب محمد45425

30.523172710.518.510866.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد محمود عبد الجواد عبده الراجحى45426

302315.526818.5102.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمد ياسر عبد العليم محمود عبد القادر45427

322318.526.58.516.5108.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمود احمد ابراهيم ابو العز45428

292416.5279.517.510667ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمود حمدى احمد احمد الفار45429

32241927.51117.5113.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمود خليل على ابراهيم عبد الرازق45430

2322.51125.56.516.588.526ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمود شعبان محمود محمود النادى45431

22.52416229.516.59466.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمود مادح عبد المعطى ابوزيد45432

37301925.51119.5122.577ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محمود محمد صبرى محمد45433

24.52218.5231118.59945.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مسعد عاطف مسعد البشيشى جالل45434

30.52417.522.51218106.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مهاب عصام يسرى مصطفى45435

20231723.581591.567ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هشام عطيه محمد عطيه حسون45436

21.518.55245167466.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ياسر احمد الشربينى احمد السقا45437

252317.523719.595.567ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310يسرى رضا الشحات عبد الحليم45438

3427.519.5241419.511987ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310يوسف طارق على على محمد45439

312719.5231619.5116.587ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310يوسف وليد السيد غازى45440

33291927181512676.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ابتسام على احمد احمد45441

3429.519271719.5126.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسراء سمير محمد جاد فوده45442

27.528.517.52716.519.511766.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسراء محمد حسين حسون45443

3228.519271819.5124.567ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسراء نصر السيد عيسى ايوب45444

29281929.514.519.512067ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسماء رضا عبد الرازق سالمه45445

34.5291928.517.519.5128.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسماء صالح الدين محمد السيدصحصاح45446

35.52220281519120.577ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسماء محمد حسين حسون45447

36292028.51717.5130.577ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اسماء محمد محمد حسن عطيه45448

25.527.519281217.511267.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310االء صالح محمد احمد السعيد45449

34282029.516.519.512867ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310االء عمر خلف احمد45450

352819301618.512867ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اميرة السيد محمد محمود45451

33.528.518.529.516.519.5126.56.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اميرة تاج العارفين سالمة عبد الرازق45452

20.5271826.516.518.5108.56.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310انجى رضا شكرى محمدعثمان45453

35.52918.53018.519.5131.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310اية محمود عادل صالح45454

35.528.51928.51619.5127.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايمان احمد محمد المرسى45455

27.52518.526.51319.5110.557ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايمان سامح ابو المعاطى عبد البارى45456

32.52618.526.513.519.51178.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايمان مصطفى على محمود45457

24.521.517.526.512.517.5102.556.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايه احمد فرج السيد سليم45458

332819291719.51267.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايه سعد محمد يوسف45459

33.52719251919.5123.58.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايه فؤاد السيد احمد يوسف45460

30.526182416.518.511597ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ايه محمد صادق المتولى45461

36.529.51928.519.5201338.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310حنان حاتم على مجاهد45462

30.5291928.51719.51248.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310حنين ايمن محمد ربيع عبد المعطى خضر45463
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30251926.51218.5112.58.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310حنين حاتم عوض رزق45464

31261925.51116.5112.566.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310حنين صالح عبد اللطيف صالح الخميسى45465

29.52617241218.5108.57.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310حنين عبد القادر عوض على45466

34.523.518.528.51818.512378ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310خديجه محمد يوسف احمد جبر45467

3725.518.529.51919129.58.58ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310خديجه وهبه كامل شهاب45468

352618.528.51818.512678ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310خلود ياقوت عبد هللا ياقوت45469

16.513.518.582.5105945.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310دنيا احمد الحنفى محمد45470

30.523192919.518.512167.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رؤى الدسوقى االمير هميمى45471

عه محمد عنتر احمد اباده45472 372519291918.512978ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310راب

16201623.51015.585.53.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رحمه على محمود على احمد45473

3528.519291719128.567ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رحمه فخرالدين احمد جالل45474

3324202713.519.5117.578.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رشا هانى سامى احمد45475

37.5302028.519.520135.57.58.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رميساء محمد فراج عبد الحميد45476

352919.5301917.5132.58.58ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رنا ابراهيم حمدان عبده الخيارى45477

37281929.51918.5132.568ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310رنا محمد صالح بدير45478

36.527202919.51913278ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310روان شريف عبد المنعم ابو العز45479

3729203019.519135.56.58ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310زهراء منصور عطيه جمعه العدالنى45480

2727172614.519111.548ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310زهور مجدى محمد احمد45481

3327182917.517124.578ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310زينب احمد عبد الموجود محمد45482

36.529192917.519.51316.57.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سا لى اشرف ابراهيم مصطفى45483

1526.514.521.58.516.58666.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ساره حسن محمد حسن همام45484

36.528.51928.51919.5131.578ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ساره سعيد عبد البارى ابراهيم45485

302117.523.510.518102.57.57.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ساره صبرى غازى ابراهيم45486

26.52816239.513.51037.57.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سعاد صالح عطيه محمود45487

272115241012.5976.57.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سماح سمير عبد الحميد محمد قاسم45488

17.52013.523.5717.581.558ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سمر على عبد هللا على صالح45489

26281726917.51064.57ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سميره شعبان محمد ابراهيم على45490

32.5291927.516.519.5124.57.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سميره محمود رزق رزق عوض45491

31.527.51824.51117.5112.546.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سها محمد احمد احمد45492

34292026.51319122.557ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سهيال بشير مصطفى مصطفى متولى45493

25.5261725.57.517101.52.57.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310سوسن احمد فكرى محمد ابو العال45494

26.528182510.51810837ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310شروق منصور محمد منصور45495

3429.5192713.51812368ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310شيرين سامى عبد اللطيف السيد سليم45496

33.5281826820113.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310شيماء حماده ربيع السيد السيد45497

302617.5269.519.510948ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310شيماء رزق محمد جاد فوده45498

13191024.55.513.5722.55ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310شيماء سامح ناجح الشحات45499

3529.5192613.518.512357.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310صباح محمد ابو الفتوح محمد45500

33.52318.525.51019.5110.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310صفا عبد االحد يوسف السيد صالح45501

2927.516211419107.553.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عايده شريف السيد محمد تميم45502

3728.5182918.52013176.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عبير احمد ابراهيم المرشدى45503

2827.518241020107.553.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عزه رمضان محمد سيف الدين45504

2422.51622.56139164.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عزه مصطفى عبد هللا على  غازى45505

31.525.518237.517.5105.544.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310عزيزه محمد حويمد منصور45506

28.521.516236.513.595.563.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فاتن عادل السيد عطوه45507

31.5291825.512.519.5116.574ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فاطمه اسماعيل السيد حسن همام45508

31.52718.529.519.517.512642.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فاطمه السيد كامل شهاب45509

31.527.51927.51218117.552.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فاطمه الشافعى محمد الشافعى احمد45510

27.52316268.519.510184.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310فاطمه عبد العزيز السيد رزق45511
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182513237.51786.544ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310لقاء سامح عوض رزق ابو الحمايل45512

33.53017.52814.520123.554.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310لمياء صالح الدين محمد السيد صحصاح45513

29.525.516.5251219.5108.556ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310محاسن خالد السيد احمد45514

27.52613.523.51319103.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مرفت رضا عبد المعطى محمد45515

31.527.517.5251419.5115.554.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مرفت سعد عبد العليم محمد الوصيف45516

3327.51725.513.520116.564.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مروه زاهر ابراهيم فوزى45517

3329.51927.514.519.5123.587ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مريم ابراهيم نصر الدين محمد عوض45518

34.527.51928.51820127.587.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مريم السيد عبد السميع نصر45519

34301929202013289.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مريم جمال محمود محمد الشافعى45520

25.526.519241319.510866ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مريم خضر على خضر45521

27.529.519.525.5122011487.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مريم صفوت عبد المعطى محسوب45522

21.52315.522.53.517.58675.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مريم عاطف يونس ابراهيم45523

29.52415.5239.519101.545.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مريم عبد السالم عبد الفتاح عبد الحافظ45524

13.52618256.5198966.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مغفره سعد محمد الشربينى45525

332817.527.512.518.5118.576.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310منار ربيع احمد احمد شلبى45526

3129.517.52213.519113.564.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310منه هللا السيد محمد محمد الدسوقى45527

30.525.519.527.5161911978ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310منه هللا شاكر وهدان احمد رمضان45528

332818.52611.51811756.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310منه هللا محمد عبد العزيز احمد االمام45529

18.523.52167.51767.545ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310منه هللا محمد مصطفى السيد45530

31.530192818.518.512776.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310منى الدسوقى عادل طه45531

363019271919.513176.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310منى محمد ابراهيم احمد رزق45532

313019271919.512656ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مى السيد ربيع السيد مجاهد45533

31.527.51727192012255.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مى ايمن محمد جبر45534

3029.518.526.517.519.512254.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مياده مجدى سامى عوض45535

28.52618261716115.576ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310مياده محمد محمد احمد االمام45536

3425.5172211.518.511036ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نادين وائل عزت محمود45537

3228.516271219115.546ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ناديه جالل على محمد45538

3529.518.528.51719.5128.556ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ناديه هانى شوقى حسنين عبد المطلب45539

35301828.51820129.555.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ناهد السعيد محمد محمود المرسى45540

37.529.517.529.5202013476ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نبيله ناصر محمد صحصاح45541

322918.529.519.519128.575ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى اسعد محمد السيد المرسى45542

32.53019291920129.576ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى البسيونى محمد الرهبينى45543

1527920.59.510.58175.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى حامد محمد محمد عوض هللا45544

3129182817.520123.576ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى رضا عثمان محمد ابو العز45545

33.527.516.527.5142011946ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى عبد الوهاب محمد رزق45546

32.526.516.5271320115.554ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى فتحى اسماعيل عبد الباقى45547

31.526162611.51511146ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى محمد السيد الدسوقى كشكه45548

35.529.51929.519.52013346ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ندى نجيب ابو المكارم ابو العنين45549

24.525.5172510.513102.545ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نعيمه ابراهيم عبد الحميد ابراهيم عثمان45550

35282029.518.519.51319.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نفيسه شمس الدين صالح صالح عبد العال45551

33.5302028.518.519.5130.596ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نورهان جمال رجب ابراهيم عبد البر45552

3220.519.52815.519115.565.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نورهان صالح عطيه محمود45553

33.52319.528.51518119.56.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نورهان عبد الرحمن محمد محمد زياده45554

28201725.515.517.51065.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نيره ضاحى الشحات ابراهيم45555

31231927.51719117.56.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310نيره نادر عطيه عبد الحميد45556

29.52318.526.516.5191146.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هاجر رباح احمد محمود عبد الحليم45557

31.52018241417.5107.55.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هاجر رضا اسماعيل ابو العينين45558

35261825.516.52012176.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هاجر سعد حسن سيد احمد45559
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30.52619281518118.56.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هاجر محمد فتحى محمد غنام45560

36.52818.52818.519.5129.56.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هاجر ممدوح مجاهد عبد ربه مجاهد45561

332618.525.516.519.5119.55.54.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هاجر هانى السيد السيد عطيه حجاج45562

35.52819.527.517.517.51285.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هبه سامح محمود السعيد45563

37.53020281820133.55.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هدى ايمن مختار احمد الراجحى45564

34.5242027.518.520124.568ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هدى على السعيد السعيدعبده45565

35.5292027.518.520130.56.56.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هدى وائل محمد احمد مصطفى45566

35272027.516.51712666ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هناء رضا على ابراهيم45567

32.52318.528.516.518.51196.55.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310هيام سعد القناوى عبد الهادى45568

32.526.518.526.516.519.5120.56.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310وفاء محمد عطيه يعقوب على45569

26.52215.5231615.510366ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310والء محمد الشحات على ابراهيم45570

27261826.516.5171145.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310يارا السيد السيد عبد الوهاب45571

36.522.5182719.518123.58.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310يارا ربيع محمد عبد الهادى45572

32211824.513.518.51094.56ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ياسمين عبد الحميد احمد حسن45573

19.52315.52813.518.599.556.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310ياسمين محمد صبح اسماعيل45574

333019.528.51915.513068.5ادارة شربين  007ابو جالل ع م  0310يمنى انيس السعيد السعيد حسن جادو45575

102113269147935ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ابراهيم ياسر ابراهيم القياسى العزبى45576

362617.528.51717.512575ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311احمد ياسر عبد الفتاح صقر خميس45577

9.518.51123.57.510703.54ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311السيد على عامر السيد عامر45578

1820.514.525.512.58.5916.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311زياد احمد محمد حسن علوان45579

81713.5265.513.5708.53.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311زياد السيد سليمان طلبه عيد عوض45580

8.51913.527.571375.55.54.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311عبد الرحمن رزق مصطفى الشحات45581

11211427.541477.53.53.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311فادى ياسر على سالم البساطى45582

7.520.51427.51111.580.55.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311فارس محمد عبد المحسن رمضان45583

1920.51428.5711.5895.54.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمد ابراهيم السيد عبد الحميد45584

12.5211422.54.5774.55.54ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمد اسامه عبد هللا القياسى45585

27.520.51727.514.51610785.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمد السيد حامد الحسيني هيبه45586

19.5211426.510.512.591.57.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمد السيد فتحي محمد معوض45587

27.521152714.5131053.54.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمد حامد فاضل احمد احمد مطر45588

2520.51329.51512.51035.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمد علي السيد نصر عوده45589

14201228.5711.581.554.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمد يونس محمد يونس محمد45590

16.514.510.5244.510.5704.54.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311محمود احمد محمود احمد عوض45591

22.516.51426810.58784ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311مصطفى كامل الشحات كامل صقر45592

10.5211428.51310.5877.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311مصطفى مقبول مصطفى محمد عصر45593

382719.5292020133.58.58.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311يحيى نادر زكريا احمد البساطى45594

211514298.51187.535ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311يوسف محسن سالم محمد البساطي45595

35.5261628.519.517125.597ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311االء السيد المرسي على سالمه45596

34.52317.528.518.514.512298ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311اميره السيد عمران عمران عمر45597

322617.5301817123.586ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ايات طلعت علي عطيه عيد45598

3725182919.520128.59.56.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ايات مصطفى فتحي مصطفى سليمان45599

18.520.51222.51112.584.58.54ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ايمان حسانين محمد السيد45600

35261829.519.5201287.57ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ايمان محمد طاهر حسن علوان45601

31.5261728.517.518120.57.56.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ايه المتولي عمار عمر عمران45602

23.520.514261411.5987.55.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ساره عطيه عمر عمران عمرو45603

35.5261727.519171257.56ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311شهد السيد حامد الحسيني هيبه45604

35.52217.52818.515121.57.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311شهد محمد محمد طلبه عيد45605

36221628.518.5171217.55.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311شهد هاني المتولي شفيق45606

33.5241726.518161197.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311شيرين صالح السيد عطيه45607
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30.52916.526.518.51912187ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311شيماء نصر محمد نصر ابراهيم45608

34241627.51820119.57.55.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311فريدة البغدادي محمد محمد غازى45609

28191224.5151798.57.54.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ليلى السيد صابر عباس عيد45610

3322.517.527.517.5181187.55.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ليلى رضا الشحات ابراهيم45611

3627173018191287.57ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311مريم السيد عطوه عطيه سليمان45612

362317.52619.519.512288ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311نورا نبيل عبد العزيز احمد مصباح45613

26.5221729.51619.511184.5ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311نورهان محمد ابراهيم عمرو الشرباصي45614

33.5301729.51819.51287.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ياسمين صبرى محمود احمد يوسف45615

252217.529.517171117.55ادارة شربين  007بطرس ت أ  0311ياسمين محمد حامد محمد ابو على45616

22.52014.528.511.517.5975.54ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312احمد سمير السيد احمد على حشيش45617

23201325.510.515.5927.54ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312احمد طارق احمد محمد اسماعيل45618

2522152716151057.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312السمان عبد الرحيم احمد عبد الرحيم45619

362417291819.51247.55ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312ايهاب ابراهيم ابراهيم محمد اسماعيل45620

3527.51829.519.514.5129.57.54ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312حسين جاد حسين السيد ابراهيم45621

27.52215291618109.57.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312خالد عبد هللا محمد الدسوقى45622

25.52216.52810.515102.57.54ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312عبد الرحمن جابر السيد ابوزيد45623

30.520.516.528911.5104.57.55ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312عبد الرحمن فوزى البدراوى ابراهيم حموده45624

2721152914171067.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312محمد احمد احمد محمد حسن45625

29.52217.5291115.51097.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312محمد خالد الشافعى عبد الجواد45626

21.52116.5288.511.595.57.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312محمد مسعد الظريف ابو العنين45627

22.520.514261415977.55.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312محمود طارق سمير محمود عرابى45628

2421.514.52812.515100.57.55.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312يوسف حسن البكرى عثمان احمد45629

372819.528.518.520131.585.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312احسان سعد احمد ابراهيم احمد45630

34.52512.528.517.515.511864.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312االء طلعت عبد العزيز عبد الرؤف45631

2321132911.51897.57.55.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312امل فراج كامل صقر خميس45632

342917.528.513.519.5122.586.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312اميرة طلعت مصباح محمد القصبى45633

000000000ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312اميره عثما ن عبد الحليم محمدين احمد45634

35.52317.529.51519.5120.57.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312ايات رضا جمعه عبد اللطيف عبد المجيد45635

3520.51829.517.518.5120.57.54ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312ايه اشرف على حامد العشرى45636

يا رزق محمد على محمد45637 32.52117.528.516.519.51167.55ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312ران

34231827.51519.5117.57.55ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312زينب الدسوقى السعدنى خطاب45638

35241729.518.518.51247.55.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312زينب رضا احمد عبد هللا يوسف45639

29.52317.5301819.51187.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312سعاد سعد محمد اسماعيل السروجى45640

3021193016.517116.57.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312شهد حسن عبد الجليل السيد زيدان45641

32.52117.52915.517115.57.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312فاطمه عصام فتحى عمر محمد45642

34.52418281719.5121.57.54ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312فاطمه مجدى ابراهيم عبد الفتاح محمد45643

34201827.515.5191157.54.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312مرفت عماد البدرى ابراهيم ابراهيم45644

35.52918.5281819.512984.5ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312مريم محمود محمد حسين جمعه45645

25.52518291819115.57.54ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312منار محمد عمر احمد محمد حسن45646

38231929192012885ادارة شربين  007ابو العزم ع  0312هدير محمد احمد امبابى45647

3422.519281916122.587.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم السيد ابراهيم موسى زايد45648

3422.52029.519.519.5125.57.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم السيد السيد خطاب الدمناوى45649

34.53019.529.519.51813377.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم حسن ابراهيم بدير البنا45650

3226133014.515115.548ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم حسن ابراهيم محمد جاد ربيع45651

33.523.516.5301718.5120.54.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم رزق ابراهيم السعيد خضر45652

342618.53017.51412658ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم محمود ابراهيم حسنين العراقى45653

27.5482812.514803.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم محمود عبد الوهاب السيد غنا45654

3322.517.53015161184.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ابراهيم وليد ابراهيم سالمه زهرى45655
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27.52616291513.5113.568ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد الجيالنى السيد محمد ابراهيم45656

302414.528.517131145.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد السيد رجب عبد الغنى بدران45657

2923.516.526.516.514.511268ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد السيد منصور محمود عريض45658

31.524.5163016.513118.54.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد الشربينى عبد الحميد اسماعيل نصر45659

26.525173016.515.511559.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد حماده احمد على شويقه45660

31.526.518.528.51816.512358ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد حمدى محمد عوض الصياد45661

1817.59.529.514.5158957ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد رزق محمد عبده الدكرورى45662

17.5161115.5714674.56.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد رضا فاروق عبد العزيز شبانه45663

23129.523.59.5777.557.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد رضا محمد شحاته امبابى45664

34.52816301818.5126.559.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد شريف عبد المعطى ابراهيم المنير45665

34.52819.52919.516.5130.569ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد شعبان السيد محمود جمعه عريض45666

21.522183015.51610758.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد عبد الحميد عبد الشكور جمعه الحكش45667

3728173017.518.5129.569ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد عبد الناصر ابراهيم عبد العزيز البدرى45668

3229.5162917.51812458ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد عبد الناصر عبد اللطيف محمد الظريف كشكه45669

312116.528.51717.51144.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد على فوزى على الخميسى45670

31.52816.53016.519122.54.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد عماد احمد احمد الشرقاوى45671

33.52416.529.516.517.512048ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد عماد المرسى محمد جلوده45672

27.5241529.516.519.5112.54.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد كريم السيد زيدان الزرقاوى45673

30231429.515.51811248ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمد ابراهيم السيد المرسى45674

3324.51629.515.518118.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمد ابراهيم عبد الغنى جمعه عريض45675

322717.5301818124.56.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمد احمد الشربينى زهرى45676

36301729.517.519.51304.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمد جمال حافظ الليثى45677

29.5271629.517181195.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمد طه عبد الفتاح الكفراوى45678

26.524.5162817181124.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمد فوزى القصبى الشرقاوى45679

362915.5301619126.54.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمد محمود ابو المعاطي قراميط45680

3024.516.53015.519116.557ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد محمود فرج محمد البدوى45681

13211228.51318.587.54.56.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد موسى عطيه عطيه داود45682

31.529172917.5191245.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد وهبه السيد وهبه الشرقاوى45683

312516.5291516116.537.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313احمد يوسف احمد عبد المعطى عثمان45684

32.53016301718125.54.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ادهم رفعت محمد ابوراشد عبد العزيز عاشور45685

352915.5301819127.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسامة مصطفى وصفى صبره45686

24.5221228.513.519100.54.56ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسالم خالد عبد المنعم ابراهيم عبد السالم45687

2917.51125.51518.59846.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسالم عبد الفتاح موسى عبده شويقه45688

302414.52715.5181114.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسالم محمد محمد محمد الحكش45689

3325152814.517115.54.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسالم محمد محمود عبد المقصود الشريفه45690

222514.529.51717.51085.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسالم محمود نصر منصور نصر45691

202114.52814.518.5985.57ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313السيد على السيد محمود عريبه45692

1114.5729141475.55.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313السيد محمود السيد محمد مسحه45693

2020112814.518.593.557.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313الشربينى اكرم الشربينى محمدالسروى45694

1020.510.529.51218.582.557ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امير صالح احمد احمد الصبى45695

2721.515261416.5103.547ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امين حسن محمد محمد شفيق المنير45696

30.52915.53018161235.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اياد هشام محمد ربيع عبده شحاته45697

312512.529.51418.51126.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمن ابراهيم ابو راشد محمد العيسوى45698

28.52416301718.5115.56.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايهاب عبد الحميد على زين العابدين ابراهيم الجوهرى45699

27.524.51529.516.515.51134.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313بهاء طارق السعيد عبد الرشيد حسب هللا45700

33.52817.528.51819.5125.55.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313جمال فرج عبد الرحيم موسى عباس45701

29.525.515.529.517.518.5117.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313جمال وائل عبد هللا عبد المعطى  حسون45702

2817.5152915.518.51055.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حاتم عبد الفتاح محمود سيد احمد الجوهرى45703
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33.52815.529.516.518.512368.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حسام محمود ابراهيم عبد الفتاح قنديل45704

35241629.518.519.51235.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حسن طلبه طلبه القصبى الشرقاوى45705

12.59.54.516.5715.55022.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حسن محمد صبرى غازى محمد الجوهرى45706

282310.52814.518.510426.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حسين احمد حسين احمد الزرقاوى45707

3123152917.518.5115.569ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313خالد محسن محمد محمود عزام45708

30.52114.529151911069ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313خالد ياسر حنفى توفيق محمد45709

815182.514.534.534.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رضا سعد فاروق سعد الزرقاوى45710

31.52616.5291618.511948.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رياض عبد الشكور عبد الشكور حسن ابو العيش45711

13.513.55.525.510.51868.537.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد ابراهيم ابراهيم حسن السعدنى45712

1914.51328.514.51889.54.57ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد اسامه محمد الخميسى45713

3426.5163018.518.512569ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد حسين عبد الحميد جمعه الحكش45714

30.52515.5301718.511858.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد حسين محمد محمد عريض45715

251613.528.5171710048.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم العتبانى45716

302515.5301718.5117.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد محسن الشحات محمد المنير45717

3023.51329.516171126.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد محمد حامد عبد الرازق السروى45718

35.52815.5301918.51285.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد محمد رضا محمد البقرى45719

34.5291729.518.518.5128.568.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد محمد عبد المقصود محمود ابو العنين45720

362815.529.51217.51214.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد محمود محمود عيسى حلوه45721

29.52418.529.519.51612148.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد هانى محمد ابراهيم خضر45722

3324153018.518.5120.569ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد وائل كمال عبد الحميد خضر45723

332615.529.517.517121.55.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زياد ياسر الغريب محمد المنير45724

22.5241029.51217.59847.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سامح عوض احمد عبده عيسى45725

31261528.518.515.51195.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سامح محمد جابر عوض الصياد45726

2921.51127.513181025.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سعد عبد الحميد محمود عبد الفتاح الكفراوى45727

372917.529.519.517132.598.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سمير السيد طلعت محمد البقرى45728

342715.5301918.5125.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سيف الدين خالد الطنطاوى السيد خروب45729

352816.5301618.5125.593.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سيف محمد احمد توفيق احمد حسين45730

37.52919.530201513658.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شادى خالد محمود محمود هاللى45731

34.52815301818.5125.549ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شريف اشرف احمد مصطفى سالم45732

26.52414.529.518.516.51133.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شريف طارق الغريب محمدالمنير45733

3527153019.518.5126.53.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313صالح الدين محمد عبد العظيم موسى المنير45734

28.51814291316.5102.548ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313صالح حسن صالح عبده ابراهيم45735

372815.5301719.5127.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313طارق محمد على محمد عامر45736

38.52515.529.517.519.51264.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عادل بشير ابراهيم الحسانين شاهين45737

34.519.5153016.519.5115.547.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الخالق ابراهيم رفعت محمود بطيخ45738

3022142916.519111.53.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرازق محمد عبد الرازق الشربينى زهرى45739

31.5261529.51819.512039ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن السيد ابراهيم محمد حسين45740

23.521.58268.51387.52.55ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن السيد السيد احمد المنير45741

36.52816.5301819.51294.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن عبد الرازق عبد التواب محمد الدمناوى45742

332917.5301919.5128.548.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن محمد الشحات محمد المنير45743

37.52718.53019.519.5132.53.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد رفاعى45744

19199.52713.515.58838ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن محمد محمد حلمى محمود عتلم45745

34261229131911426ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد هللا محمد عطا هللا محمد عتمان45746

36.52916.53018.519.5130.53.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد هللا محمود عبد هللا عبده كشكه45747

2121.512.5291419.5982.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد المنعم حامد عبد المولى عبد المنعم غنا45748

2922.511.527.51413.5104.51.54ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن رضا محمد وهبه شويقه45749

29.522142716.51610936ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عبد الرحمن محمد عبد الغنى عبد المنعم البقرى45750

32.5191525.516.516.5108.538.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عطيه السيد عطيه مصطفى الشافعى45751
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26.525162815.513.511138.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313على حسن على على سالمه45752

48.56158941.524.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313على ماهر فايز السعيد المنير45753

26.515.510201112.58346ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عمار محمد محمود محمد السلمتى45754

3525.5172816.519.512248.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عمر السعيد احمد الباز يوسف45755

33.52316.53016.520119.557ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عمر ربيع ابراهيم على الدموهى45756

363019.53018.519.513458.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عمر شريف عبد هللا  ابراهيم الشناوى45757

373019.53018.52013557.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عمر يزيد مصطفى الشربينى داود45758

36.528.518.5301918132.558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عمرو صالح عبد الحميد السيدالحديدى45759

16.516.5131812187668ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فؤاد شحاته عبد الرازق عبد المجيد عريضه45760

26.5221125.513179846.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فارس احمد الشحات ابراهيم جعفر45761

302516.529.517.519.5118.546.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فارس احمد رفعت السيد الباز45762

3630203018.518.5134.548ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فارس احمد محمد عبد اللطيف الطوبجى45763

33.5241628.516.519118.557ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فارس السيد محمد  رضا ابراهيم عامر45764

29.518.51127918.59536ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فارس الشربينى ابو راشد ابراهيم المنير45765

382416.529.5171912548ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فارس وائل حسن محمد عامر45766

2319.516.526.51317.598.547.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313كريم حماده عبد القادر محمد حلمى عباده45767

16.512.515.5201316.577.527ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313كريم طه متولى متولى عباس45768

2319.51016.5614752.55ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313كريم محمد المتولى خضر45769

35301729.517.52012958ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313كريم وائل السيد سيد احمد حشيش45770

29241628.51719.5114.54.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313كريم وائل طه موسى حسون45771

362719.5301719129.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مؤمن السيد احمد محمد الزرقاوى45772

34281730192012859ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مادح ابراهيم احمد احمد مهنا45773

25.5251628.517.515.5112.558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مازن السيد على السيد على حشيش45774

3326.517.530171412468ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ماهر الشحات محمد مسعد حسب هللا45775

32.523.517.5301820121.567.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مجدى السيد طلعت محمد البقرى45776

342517.53018.519.512568.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد ابراهيم ربيع كامل جمعه عريض45777

342816301718.512558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد احمد عبد هللا احمد شتا45778

353017.53018.519.513158ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد احمد محمد عبد المعطى عثمان45779

36.5291629.516.518.5127.558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد اسامه محمد نعيم محمد رزق45780

37.527.516.5301720128.568.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد المتولى محمد المندوه العيسوى45781

34.52716281717122.568ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد الهامى فاروق المندوه الجوهرى45782

2912.514.522.57.598656ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد توفيق توفيق عبده خضر45783

34.52216.529.515.518.511867.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد حسن حمزه حسن على العبادى45784

34.51415.528.51217104.554.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد حسين حسين عبد المنعم حشيش45785

35.52617.530162012588.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد حماده جمال موسى عباس45786

342617.53017.51912578.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد زكريا السيد محمد كشكه45787

32.5251727.51619.511858ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد سمير محمد محمد البياع45788

22.51111.527.5139.585.557.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد سيد احمد ابراهيم حشيش45789

15148.5196762.504ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد صبرى عبد المعطى الحسانين العوادلى45790

342717.528.518.520125.568.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد ضياء عبد الرازق الشرقاوى45791

323.51529.51319.59357ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد طارق احمد احمد صالح45792

305.514251414.588.558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد عادل محمود امين محمود يوسف45793

202216.528.5151810268.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد على محمد نبيه ابراهيم عباس45794

372816301718.512858ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد محسن متولى الكفراوى45795

36.529.5163019.520131.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد محمود ابراهيم السيد المرسى البجالتى45796

1312.57.524717.56436ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد محمود عبد العال عبد الفتاح خروب45797

20187.528.512.51686.546ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد محمود محمود طه الخولى45798

27.522.516.529.51617.511246ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد موسى عطيه عبد السميع المنير45799
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2424.518301719113.558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد نزيه محمد محمد الدمناوى45800

3829.520302019.5137.559.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد وليد محمود محمود الهاللى45801

221513.527.512.51690.537.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمد يحيى عبد العال السيد المنير45802

232516.5261517105.537.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمود ابراهيم ابراهيم المنصورى45803

18.521.5132914179647ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمود ابو راشد محمود ابو راشد خروب45804

3129.51929.517.518.5126.547ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمود جابر طلبه القصبى الشرقاوى45805

259825.581675.51.56.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمود شريف محمود السيد المرسى45806

2519.511.529.510.5199636.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمود عبده مصباح احمد طبل45807

352916.5301819.5128.549ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمود عيد عيد الحميد عثمان الحديدى45808

23.52011.52813.518.596.52.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313محمود محمد محمد ابراهيم محمد45809

32.5251629.5151911848ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مختار مجدى منصور محمد حسين45810

322915.529.51719.512348ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مصطفى ابراهيم عبد المنعم عبد الفتاح عريض45811

32.529173017.51912656.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مصطفى تحسين ابوراشد محمد ورده45812

31.527.516.5291719.5121.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مصطفى محمد عبد العال محمود منا45813

18.52815.52916.519.5107.537.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313معاذ محمد حمزه طه البرهمتوشى45814

31.526.514.52915.51811737ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ممدوح عبد المولى عبد المولى عبد المنعم غنا45815

34.52216301717.5119.52.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313موسى ابراهيم رمضان محمد خليل45816

272716.53016.518.511738ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313موسى محمد موسى محمد خضر45817

19.5241729.5141010446.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313هشام هاني محمد محمد امان45818

35.52817301719127.547.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313وائل حلمى كمال ابراهيم البنا45819

32.527173017.518.512447.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313وجيه احمد محمد عبد الكريم45820

35.52616.5301817.512649ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313يوسف عادل يسرى عبد الغنى عاشور45821

32.52316.529.51718118.548ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313يوسف فتحي عبد المنعم عبده عريض45822

232515.5271315.5103.547.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313يوسف محمد السيد احمد جمعه45823

342617301819.512548ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313يوسف محمد عاطف حافظ القاضى45824

3529163019.518129.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسراء الخطيب السيد محمد عبده عريض45825

2722.51629.517.514112.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسراء الدسوقى ابراهيم ابو اليزيد الجوهرى45826

35251629.51919124.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسراء رضاالسيد ابراهيم المنير45827

3428173018.520127.56.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسراء عادل السيد السيد الحديدى45828

37302030201813779ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسراء عادل عبد السالم ابراهيم البرهنتوشى45829

332816.53016.519.51245.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسراء ياسر محمد عوض الصياد45830

352716301719.512569ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسماء حسنى احمد محمد الزرقاوى45831

332717301719.512449ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسماء عبد الغنى الشربينى عبد الغنى جمعه45832

1923132914149848ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اسماء محمد السيد السيد زايد45833

303016.5301917125.54.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313افنان شوقى السيد جمعه كشكه45834

36.527203019.5181334.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313االء محمود عادل محمود الجوهرى45835

2925.51528.518161164.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امانى حسن الشحات حسن السيد45836

342919.52819.517.513069ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امانى عادل عبد السالم ابراهيم البرهنتوشى45837

31.52418.528.51818.5120.559ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امانى محمد عثمان محمد عثمان45838

35.52919.5292019.51337.59.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امل ابراهيم ابراهيم محمد الكفراوى45839

302716.529.515.519118.54.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امنيه اشرف عبد السميع احمد مسحه45840

29.52917301718.5122.55.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313اميمة محمد السيد محمد السيد عامر45841

32.528.5183017.518.5126.55.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313امينة فوزى محمد الشربينى45842

24.519.514.5301513.5103.558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313انجى محمد مسعد صابر صبح45843

292415.528.514.517111.559ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايات احمد المندوه السيد البغدادى45844

2820.515.529.515.51810958.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمان احمد محمد زيدان سيد احمد الغلبان45845

30221629.515.5181135.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمان اسامه عبد الفتاح السعيد المنير45846

26.52314.52914.515107.548.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمان السيد محمد عبد العزيز المنير45847
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34.52819302019.5131.56.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمان الشربينى احمد الشربينى زهرى45848

31.52617301617.5120.559ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمان فتحى محمد محمد الحديدى45849

34.52917.5301819.51294.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمان فوزى احمد احمد الشرقاوى45850

37291630192013179ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايمان محمود السعيد عبد الرحمن عباده45851

35.52916.5301918.513069ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايه احمد محمد عبد الفتاح عاشور45852

24281529.517.518.511478.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايه السيد ابو المعاطى عبد المحسن45853

32.52817301918126.578ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايه حمدى ابراهيم الدسوقى محفوظ الزهيرى45854

3528.516.529.51917.5128.578ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايه عبد السميع عبد الفتاح مصطفى ابو العطا45855

28.52515.528.516.51611448.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ايه يوسف عبد الحميد احمد حجازى مهنا45856

19.594.516.58.513.55823ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313بثينه السعيد عطا هللا احمد الصبى45857

2321926.51311.592.556.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313بسمله ابراهيم حامد السيد دعدع45858

36.528162919.519.512989.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313بسمله ابراهيم عبد الرؤف عبد المنعم موسى45859

3423.5152716.51911679.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313بسمله امين محمد شفيق المنير45860

17.52615.528.518.51610646ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313بسمله ربيع ابراهيم سالمه عبد الغنى45861

34.529.515.5291818126.56.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313تبصره مصطفى محفوض  اسماعيل الزهيرى45862

37.529.518.5302019.5135.57.59.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313تسنيم محمد احمد فهمى عباده45863

3727.516.529.51919.5129.58.59.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313تقى هشام السيد عبد المجيد المنير45864

27.527152917.519.51165.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ثريا حامد محمد ماهر حامد حشيش45865

30.525.515.5301818.5119.54.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313جيهان محمد عبد الرازق البلتاجى محمد جلودة45866

262515.527.516.517110.53.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حسناء ابراهيم الحسينى محمد عريض45867

322615.528.516.518.5118.548.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حنان توفيق محمد على العتبانى45868

31.52915.53019.520125.559.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حنان محمد السيد المهدى الطويل45869

27.528.515.52917.51911838.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حنين ابراهيم عبد المجيد محمد العيسوى45870

363015.5301919.5130.54.59.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313حنين اسامه السيد حامد البطل45871

332815.5301819.5124.53.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313خلود احمد طلبه احمد العجوز45872

3728.515.527.511.518.51205.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313خلود السيد ابراهيم محمد الجعبيرى45873

322815.527.5161811948.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313خلود السيد كامل عبد الفتاح عاشور45874

3428.515.527.51820123.598ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313دنيا تامر حافظ محمد محمد حسن45875

3529.518301819.5130.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313دنيا خالد حارس عبد الوهاب البغدادى45876

18.519.514.52916.519.5984.57ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313دنيا طارق وجدى صالح سند45877

302815.5301919.5122.55.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313دنيا محمد احمد عبده عبد العزيز45878

29.52815.5301819.512158ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313دنيا محمود السيد محمود عريبه45879

22241527.512.514.510157ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313دينا منصور عبد الرازق احمد عريض45880

يا احمد محمود حسين حسون45881 33.52815.53019.520126.55.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ران

يا عبد العظيم سامى عبد العظيم المنير45882 29.52913.529.51817119.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ران

36291529.518.52012858ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رحمه تحسين تحسين فهيم عاشور45883

31.528.5153018.520123.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رحيل ابراهيم ابو المعاطى سالم45884

29.52715.52918.519.5119.557ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رضوى رضا رمضان محمد رضوان45885

34.52915.53019.519.5128.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رغد وليد احمد محمد البشبيشى45886

292615.53019.51812058.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رمزين السعيد ابراهيم السعيد خضر45887

19.5221529.5181410457ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313رنا رمضان فرج عبد الوهاب البغدادى45888

28.528.514.5301816.5119.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313روان جمال السيد محمد المنير45889

322816.53018.51712558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313روان طه السيد المتولى الشرقاوى45890

302916.53018.517.512458.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313روان عبد الستار فاروق سعد الزرقاوي45891

34.529.515.53019.519.512968.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313روز ياسر صالح حسين نصار45892

33291629.51920126.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ريم صبح محمد محمد الشافعى45893

34.52817301919.5128.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ريناد حمدى موسى ابو العز شويقه45894

37.529.51729.517.52013179ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ريناد على حسن على البشبيشى45895
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302615.5301813119.578.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ريهام ابو راشد محمود ابو راشد خروب45896

332513.53017.514.511958ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313د ابو الفتوح عبد الغنى سالم\ريهام محمو45897

35.527.516.5291919.5127.588ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زينب ايمن محمود محمد خليل45898

30.52516.53016.519.5118.568.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313زينب حسن ابراهيم حسن السعدنى45899

312614291615.511648.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ساره حسن حسن العيسوى خضر45900

34.52817291817126.55.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ساميه احمد نادر يوسف بدير حشيش45901

362815.5291819126.558.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سلسيل شريف ابراهيم عبد الفتاح العتبانى45902

34.52416.529.51619120.55.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313سماح السيد محمد عبد السالم عبد البر45903

262214.524.51719.510437ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شاديه موسى السيد موسى حسون45904

30.52516.526.515.518.51143.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شروق محمد فتحى محمد الصعيدى45905

35.524.5182918.516125.557.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد السيد احمد اسماعيل احمد اسماعيل45906

35.52616.528152012134.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد خالد عبد الغنى طه حسب هللا45907

18.5139.52014.5975.53.53ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد عبد الغنى ابوراشد عبد الغنى ياقوت45908

3429173017.520127.55.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد عبد الغنى محمد عبد الوهاب الدموهى45909

32.52817.52618201226.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد مجدى موسى احمد جمعه عريض45910

3729193019.519134.577.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد محمد عبد القادر محمد دباية45911

29.52714.528.516.514.51164.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد موسى السيد موسى حسون45912

312817301817.51244.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شهد هانى السيد متولى خليفه45913

34.524.516.529.51819.512378ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313شيماء محمد عبد هللا عبد الوهاب البغدادى45914

3628.5173018.5201307.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313عال صالح عبد الحميد السيد الحديدى45915

35.528193019.519.51326.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313غاده محمد عبد الرازق الباز المنير45916

372820302018.513577ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فاطمه شريف محمد عبد المجيد الحكش45917

38.5292029.5202013778.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فرح طلعت طلعت احمد الجوهرى45918

362718.5302020131.57.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فريده موسى موسى احمد جمعه45919

32.525.51626.51818.5118.558ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313فطيمه محمد نجيب عبد الحميد محمد دبايه45920

3530183018.519131.56.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313لوجينا عز الدين فتحى ابراهيم السقا45921

342817.53017.518.512768.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ليلى الشربينى الشربينى فراج الحديدى45922

353017301917.513178.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مرام محسن احمد توفيق حسين45923

333016.5301819127.568.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مرام هشام الدسوقى السيد المنير45924

32.52816291817123.548.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مرهان وحيد محمد الشحات المنير45925

35301729191913077.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مريم ابراهيم فاروق ابراهيم العجمى45926

36.52717301917.5129.567ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مريم ايهاب محمد صالح موسى اسماعيل45927

362917.53019.5201326.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مريم عاطف عبد الحليم محمد البياع45928

36.5271729.518.518128.56.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مريم عثمان رضا عثمان الخميسى45929

35.52917.53019.520131.56.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مريم مجدى محمد موسى البدوى45930

342816.529.5182012677.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مريم محمود السيد زيدان الزرقاوى45931

32.527173017.52012468ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مريم نزيه عبد الفتاح االسعيد المنير45932

33.528183018.519.51287.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا جمال صالح صالح المنير45933

352716.5301720125.55.56.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا رضا ابراهيم السيد العجمى45934

252413.5251619103.545.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا رضا عبد العاطى محمد الزهيرى45935

32.52816.53017.520124.53.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا عبده محمد عبده زغلى بدران45936

3629.518.5261619.512652ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا على امين عبد الغنى عبد البر45937

33.5251729.518.519123.537.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا محمد حسين مصطفى شلبى45938

33.5251629.516.517.5120.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا محمد حمزه طه البرهمنوشى45939

26.523.515.52817.513.511137.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا محمود محمود حمزه عريض45940

33.5261829.516.520123.537.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة هللا هانى عبد الباقى محمد المنير45941

3628173018.517129.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منة محمد ابراهيم محمد جاد ربيع45942

33281629.51816.5124.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منه ابراهيم ابراهيم الدسوقى عبد الغنى عاشور45943
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3530182919.517.5131.54.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منه ايمن محمود محمد الشناوي45944

32.521.5153015.512114.557.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منه محمد عبد الحليم محمد البياع45945

312616.529.5161611957.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منه محمد محمد ابوراشد ابو المعاطى45946

30.52715.529.51719.5119.54.57ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منه محمود محمد السيد النادى45947

3224.515.529.51717118.53.57ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منى رضا السيد حسن سالمه45948

000000000ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منى رمضان القصبى عبد هللا ابو العطا45949

3127.516.529.517.5171223.57ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313منى عبد الرازق يحيى الشربينى عياد45950

31.52515.529.518.515.51204.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313مى الشربينى محمد محمد الحكش45951

3929.519302015.5137.55.57ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ميار ايهاب السيد حامد البطل45952

282515.527.516.515.5112.568ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ناديه ابراهيم رجب على السيد45953

32.52816.53018.519125.559ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نجاة محمد السيد السعيد عباس45954

352914.529.518.516.5126.54.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ندا احمد عاطف احمد عبد الرحمن عنتر45955

36.52917302014.5132.577ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ندا حسين عبد الحميد ابراهيم عباس45956

3126.515.53018.513.5121.56.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ندى السيد عبد العليم جادو النجار45957

30261429.51917.5118.55.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ندى حسان على السيد المنير45958

3829192918.518.5133.56.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ندى عماد السيد عبده خضر45959

3227153017.514.5121.569ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نرمين محمد احمد احمد الدمناوى45960

34.52615.529.518.519.51245.59ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نعمه السعيد عبد هللا السيد الفار45961

362515.529.51918.51255.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نهاد محمد عطا هللا محمود خليل45962

282215.529.51713.51125.58ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نهال امين محمد عبد الغني عبد البر45963

302415.529.51817.51174.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نورا هيثم بهجت عبد الحميد الطويل45964

24.52515.52717111096.58.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نورهان سمير محمد عبد المنعم حشيش45965

38301929.52019136.56.55ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نورهان كمال السيد محمد ابراهيم شاهين45966

3323153017.518118.548.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313نيره ابراهيم محمد محمود مهنى45967

31.525.5122817.515.5114.567ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313هاجر محمد محمد مصطفى غيث45968

35.52518301917127.567ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313هويدا صالح الشحات السيد خضر45969

19201223.5121586.55.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ورده الشربينى لطفى سعد المنير45970

34.52515.5301919.512459ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313وفاء ابراهيم محمود عوض الجندى45971

33.52415.529.51915.5121.559ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ياسمين حماده محمد محمد البنا45972

34.52918301916.5130.568.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ياسمين طلعت محمد منصور حشيش45973

31251728.51815.5119.56.57.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ياسمين عصام احمد محمد الهوارى45974

37.52919.530201713686.5ادارة شربين  007السعيد الجوهرى ع بدنجواى  0313ياسمين محمود محمود الدكرورى45975

28.52519.529.52015.5122.57.56.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ابراهيم صالح ابراهيم حامد الدرواني45976

38.52919302017.5136.559ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد ابراهيم ابراهيم غازي نصر45977

362819.5302017.5133.588ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد حسام ابراهيم مختار عطا هللا45978

202817.529.517.516.5112.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد خالد احمد محمد السيد45979

26.52419.529.51915118.56.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد خالد شلبى محمد على45980

392920302018.513889.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد خليل على ابراهيم قبيضه45981

3727.519.530201513487.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد سعد محمد عبد الحميد النفراوى45982

383020302015.51386.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد عاطف محمد القصبى الهوارى45983

36.52619.53019.516131.57.57.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد عصام توفيق ابراهيم حسين45984

37.529203019.518.51368.510ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد محمد ابوراشد عبد الغفار قنديل45985

35.52719.5301917.51317.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد محمد بديع محمود شاهين45986

31.52713.52817101174.55ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد محمود عبد العزيز عبد ربه حسانين45987

34281928.519.51512967.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد ناجح محمد محمد الشافعى45988

32.52618.529.519.516.51268.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314احمد وصفى يوسف عرفات45989

37.52919.529.52017.5135.58.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اسامه محمد محمود مجاهد الهواري45990

3928193020191368.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اسامه هاني ابو العال احمد عبد العال45991
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372819.5302019134.588.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اسعد مجدى رمضان عزام على45992

26.52518.53019171193.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اسالم عادل فضل محمد ابراهيم45993

33.52720301916129.58.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اشرف مختار فكرى عبد الحميد غنيم45994

37.52920302019136.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314السيد السيد محمد السيد تقى الدين45995

32.52720301818.5127.57.57.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314السيد ربيع محمد محمد عثمان45996

36.52719301917.5131.589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314السيد محمد النبوى علي موسى45997

39.52920302016.5138.56.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314العربى سامى حلمى عبد الرؤف عبده45998

39.52820302018.5137.58.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314امير ايمن احمد رزق45999

39.52719302019135.56.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ايمن ابو السعود الغريب الشحات ابراهيم46000

33.52719.52918.516.5127.579ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ايمن مأمون ابو الفرح عبد الجواد فرح46001

36.53019.529.51916134.5410ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314باسم الشربينى عبد الجواد عبد الجواد الشربينى46002

343019.5301917132.5610ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314خالد محمد فاروق يوسف صالح46003

25.52919.5291816.512169.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314خالد ناصر عبد الحليم احمد حسب هللا46004

292518.52918.516.512069ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314رياض ابراهيم رياض اسماعيل ابراهيم46005

29.52818.52917.518122.578.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314سامى رشاد على مجاهد الهوارى46006

22301828.517.51611689.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شريف رضا طلعت عبد العزيز على46007

39.53019.53018.519.5137.56.510ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314طارق جمال موسى محمد موسى شويقه46008

272919.529.51812.512369ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد الحميد السيد عبد الحميد عبد الحميد االمام46009

36.52919.529.517.51813289ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد الحميد سلطان عبد الرشيد محمود العجمى46010

3729.51929.518.514.5133.589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد الرحمن احمد السيد على ابراهيم46011

37.53019.529.518.518.513589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد الرحمن اشرف عبد الفتاح عبد الوهاب منصور46012

382919.529.517.517.5133.57.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد الرحمن ايمن عبد الحميد عبد الحميد النفراوى46013

37.53019.530181913589.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد الرحمن وجيه وجيه صالح عطيه46014

37.52919.530171913389.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد الرحمن وليد زاهر السعيد المرسى46015

363019.5291720131.569.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد هللا رضا شفيق ابو اليزيد طه46016

35.52819.529.518.518.51317.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد هللا رضا عبد هللا محمد تقى الدين46017

24.52819.529.517.51611979.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبد هللا عادل فهيم محمد ندا46018

383019.529.51919.513689.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عز الدين احمد الشربينى فرج الشربينى46019

39.53019.529.52018.5138.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عز الدين يوسف عبد الباقى يوسف الخميسى46020

32.52919.529.51919.5129.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عمار الهادى عبد المنعم محمد عبد المنعم46021

19.52717.52816.518108.57.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عمرو ايهاب ابراهيم عبد الفتاح االمام46022

25.53019.5251215.51126.57.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314فارس سامح عرفات محمد عرفات عاشور46023

38.5302029.518.518136.578.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314فارس مجدى محمد ربيع محمد الدسوقى46024

12282027.518.518.510649ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314فتحى صبري فتحى عبد العليم مجاهد46025

302919.529.5181812668.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314فتوح الطبالوى ابراهيم ابو الفتوح ابو العنين46026

37.5302029.519201367.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314كريم حماده سند عبد الحميد سند46027

33292029.518.518.513089ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد ابراهيم ابراهيم شعبان46028

37.52620291818130.578.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد السيد الدسوقى السيد السيد46029

38282029.51818.5133.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد ايمن ابو الفرح عبد الجواد ابو الفرح46030

38.53020302019.5138.588.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد توفيق احمد ابراهيم الدكرورى46031

37.529202919.518.513588.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد حسين حسين يوسف حسين46032

222317.52813.51310456ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد رضا موسى موسي الجناينى46033

37.5302028.518.519.5134.588.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد سعد الدسوقى سنجاب46034

3429.5203018.519.513269ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد عبد المجيد سالم عبد المجيد محمد46035

39302029.51919.5137.579.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد عبد ربه منير عبد ربه عوض46036

3429.5202917.519.513089ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد محمد السيد سالمه عبد الغنى46037

34.5302029.518.519.5132.569ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد محمود ابراهيم عبد العزيز الجوهرى46038

29.52919.529.517.5181256.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد مصطفي السعيد السعيد المنجى46039
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39302029.518.52013778ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد مصطفى عوض عوض عبد الجليل46040

38.5302029.518.519136.57.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد ناصر حبيب الماليين ابراهيم البلشه46041

343019.529.5171713079ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمد نصر احمد ابراهيم الدكرورى46042

37262029.518.51813199ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمود ابراهيم علي ابراهيم قبيضه46043

2929192918.516.5124.589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمود البدرى محمد البدرى العدل46044

382716.529.516.516.5127.559.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314محمود على جاد مسعد عبد الرحمن46045

31.52719.529182012559ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مصطفى ايمن احمد مصطفى46046

3827192917191305.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مهند مسعد عطيه عبد الحميد مصطفى46047

25.52419.528.517.516.51156.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مهيمن مختار مختار عبد العاطى شادوف46048

36.5292029.51919.51345.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314هشام نسيم عبد الكريم عبد القادر جمعه46049

392918301919.51357.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ياسر ابو الفتوح عوض ابو الفتوح46050

39.52820302019.5137.56.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314يوسف جمال جمعه غازى نصر46051

3630203019.518.5135.57.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314يوسف عبد المنعم محمد ابو حشيش احمد خضر46052

27.5232029.514.515114.54.56.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314يوسف محمد احمد محمد جاد46053

37.53020302019.5137.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314يوسف يوسف ابراهيم محمد سليمان46054

39.529.520302018.5139710ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اسراء نبيل ابو راشد عبد الغفار قنديل46055

352920301918.513388.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اسماء عبد الباقى محمد عبد العزيزعلى46056

39302029.52015.5138.587.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اسماء فريد شوقى عبد الرءوف صقر46057

32.529.520301916.51317.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314االء عاطف توفيق موسى شويقه46058

3830203019.515.5137.587ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314الشيماء جالل السيد مسعد احمد46059

252719.529.517.516118.557ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314الهام حماده محمد عبد اللطيف عبده46060

34.53019.53019151337.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اليتشا ابراهيم عبد الهادى  عبد الهادى ابراهيم46061

3429203019.516.5132.589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314امانى ابراهيم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح46062

122314.523.51578855.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314امنيه عبد الحليم محمد عطيه حسن كيوان46063

39.53020302019.5139.58.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اميره رضا يوسف يوسف عويضه46064

39.529.5203019.519.5138.598.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اميره هانى وديع ابو السادات على46065

37.53020302019.5137.58.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314اورورا ابراهيم عبد الهادى عبد الهادى ابراهيم46066

39.53020302019.5139.589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ايمان بشير فهمى عبد القادر محمد46067

39.53020302019.5139.598ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ايه احمد الشحات احمد على هويدى46068

39.530203019.519.513998ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ايه خالد ربيع عبد المقصود احمد46069

37.52920301819.5134.58.57.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ايه نعيم ابراهيم ابراهيم ابو الفرح46070

36.52819.5301714.513188ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314بسمله السيد فتحى عبد الواحد عبد الرازق46071

39.53020302020139.599ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314بسنت سامح رشاد متولى عبد الجليل46072

39302030202013998.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314تسنيم ابراهيم ابراهيم عبد المجيد االمام46073

3230203019.519.5131.588ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314تسنيم اكرم محمد عبد الرحيم مشالى46074

3829.519302019.5136.58.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314تسنيم حامد عبد السالم مصطفى هويدى46075

3829.5203019.519.513788.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314تسنيم صالح شفيق ابو اليزيد طه46076

35.529.520302019.51358.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ثناء طلعت السيد محمد السيد46077

39.53020302019.5139.578.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314حنان رضا محمد عبد العزيز على46078

يا الشربينى الشربينى وهبه الخميسى46079 39.529.520281918.513689ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314دال

39.53020302018.5139.589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314دعاء ناصر عبد الحليم احمد حسب هللا46080

38.529.520301918.51378.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314دنيا العربى على على ابو العنين46081

39.53020302019.5139.58.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314دنيا رضا محمد عبد العزيز الجوهرى46082

383020302019.51388.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314دينا اشرف محمد عبد الحليم لحمد46083

39.529.5203020191398.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314رباب رضا محمد عبد الجواد الشربينى46084

37.528203018.519.51348.57.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314رحمه عبد هللا الحسانين حافظ الحسانين46085

39.53020302020139.599ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ريناد محمود محمود محمود شويقه46086

33.52819301717127.58.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ريهام محمد زين الدين محمد زين الدين46087
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36.52820301919.5133.589ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314زينب احمد احمد عبد الحليم احمد46088

29.52620301715.5122.587ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314زينب خاطر الدسوقى على عيد46089

3930203019.519.5138.589.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314سارة السيد حجازى حجازى المتولى46090

312620291819.512487ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314سحر محمد عبد الباقى ابراهيم على46091

373020301919.51367.56ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314سميه مصطفى محمد ابو السادات حسنين46092

39.53020302019.5139.57.57.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314سهيله عباس المرسى عبد المجيد االمام46093

39.53020302019.5139.58.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314سوزان عبد الرؤف رجب عبد الرؤف المتولى46094

382820302019.513688ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شاديه رشاد محمود محمود احمد46095

39.529203019.519.513889ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شذا هويدى محمد ابراهيم هويدى46096

33.528202918.51712988.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شروق محمد صبرى ابراهيم الزرقاوى46097

39.529203019.5191386.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شهد البلتاجي محمد السيد يوسف46098

3930203019.519.5138.58.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شهد ايهاب محرم عبد الحميد عبد هللا46099

38.53020302019.5138.599ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شهد حماده على حسن محمد صقر46100

34.529.52030201813458ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شهد عزمى عزام عزام شلبى46101

3429.520302018133.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شهد فاروق ابراهيم محمد عطا هللا46102

3229.520302018131.578.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شهد محمد طه محمد حشيش خضر46103

37.53020302020137.57.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314شيرين احمد موسى ابو العز شويقه46104

38.53020301918137.58.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314صابرين رضا مساعد السيد سيد احمد46105

353020302019.513578.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عبير اشرف عابد صالح عطيه46106

3930203020191398.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عزة اشرف محمد محمد عمر46107

37302029.51919135.57.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عزه فتحى نظير ابراهيم ابو الفتوح46108

333019.5302016.5132.57.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عفاف يوسف وحيد يوسف صالح46109

ام المتولى عبد الحى46110 38.53020302020138.57.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314عال خالد االم

3930203020181398.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314علياء ابراهيم محمد علي العجمى46111

343019.53019.52013389.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314فاطمة محمد السيد محمد السيد46112

383019.529.519161368.58ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314فاطمه محمد محمود مجاهد الهوارى46113

31.53019.53019201308.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ماجده عادل محمد عبد الفتاح احمد46114

36.52919.52920191347.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مروه محمد عبد الحميد رزق المتولى46115

383019.5302019137.579.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مريم يحي محمد السباعي المتولى46116

37.52919.53019.517135.577.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ملك وليد نبيل ابراهيم سيد احمد46117

392819.5291818133.57.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منار محمد محمد محمد عمر الخميسى46118

38.53019.53019201377.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منه اسعد رمضان عزام على46119

34.53019.53019.520133.58.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منه هللا السيد ابراهيم ابراهيم ابو الفرح46120

37.53019.5302020137910ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منه هللا رمزى عبد الفتاح احمد عطا هللا46121

383019.5302020137.58.510ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منه هللا عمرو محمد احمد يوسف46122

36.529.51929.52019134.589.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منه هللا محمد احمد بهجت احمد46123

373019.5302020136.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منه هللا مسعد لطفي محمد ابراهيم46124

35301930201913489ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منى السيد الشربينى القصبى الشربينى46125

33.53019.53017.520130.57.510ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314منى محمد البسيونى ابو السادات حسنين46126

35.53019.530191813478.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مى اسعد رمضان عزام على46127

36.53019.530201913678ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مى السيد السيد عبد النبى  غيث46128

25.5281929.518.515120.588.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مى عبد الواحد السيد عبد الواحد محمود46129

36.53019.530191913579.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314مي وائل فريد فريد حجازى46130

383019.5301918136.578ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ميان وائل الحسينى ابراهيم العشرى46131

37.53020302019137.58.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ناديه بهاء الدين المتولى على محمد46132

392919.53019.519137710ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ناهد بالل سعد عبد الحميد عوض46133

352919301918132910ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314نبيله عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد االمام46134

373019.5302017.5136.56.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314نجاه اشرف ربيع عبد ربه عوض قدوس46135
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34.53019.53019.518.5133.578.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314نجوى ابراهيم ابراهيم محمود االمام46136

36.53019.530201913679ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ندى ابو الفتوح حسين ابراهيم السيد46137

363019.53019.51913579ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ندى اسعد ابراهيم البدرى العدل46138

3830203019.518137.579.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314نهى حسام عبد العال عبد العال خضير46139

38.53020302019138.598.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314نور رامى وحيد عثمان هويدى46140

38.53020302019.5138.57.59.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314نور محمد عبد الرؤف عبد الباقى محمد46141

38.529.5203019.519137.57.59ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314نورهان عبد القادر فهمى عبد القادر محمد46142

36.53019.5302018.513679ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ياسمين اسامه المرسى الجميل المرسى46143

37.530183019.5191358.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314ياسمين ايهاب السعيد احمد فرج46144

373019.5302019136.58.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314يمنى سامى عبد العزيز عبد العزيز46145

353019.5302019134.58.58.5ادارة شربين  007حسين خضير ت أ. د  0314يمنى عبد الباقى فتحى محمد النفراوى46146

35.53019.53019.517134.589.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315احمد اسامه عبد الفتاح عويضة غنيم46147

322819.528.518.519126.55.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315احمد امير هويدى جاد هويدى46148

32.52917.529.518.516.512788ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315احمد عبد القادر محمد نبيه المنجى46149

32.526.51728.51919.5123.578ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315احمد فيصل عبد الرحمن احمد رفاعى46150

29.527202818.51812388.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315احمد يونس محمد على العريان46151

34.52818.529.51919.5129.57.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315رضا احمد ماهر عبد القادر الهنداوى46152

27.529.518.528.519.519123.57.58.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315زياد احمد محمود محمد سعدات46153

35.5291927.518.520129.56.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315شريف احمد شعبان عبد الرازق االبراوى46154

37.53019.52918.520134.559ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315عزمى محمود عزمى رضوان محمد46155

3830203019.520137.5910ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315عمار اسالم محمد عبد اللطيف هيكل46156

36.5301929.519.520134.58.58.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315عمر احمد احمد عبد المعطى شطا46157

37302029.51920135.558.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315عمر احمد كمال احمد القصبى46158

37.5292029.519.520135.559ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315عمرو حسام محمد ربيع عبد الشافى46159

3830193019201367.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315عمرو محمد احمد عبد المعطى شطا46160

3529202918.518.5131.57.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315كريم احمد محمد الدسوقى صالح46161

33.52919.527.51718126.57.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمد احمد احمد عبد الكريم العشرى46162

37.5271929.519.520132.589ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمد حسن الطنطاوى غندور العلوى46163

37291929.51820132.58.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمد سرور عبد الهادى عبد المولى الشهاوى46164

3129182919.519126.589ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمد عبد هللا عبد هللا احمد عبد الهادى46165

27.52319.52511.518106.556.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمد مجدى توكل عبد الغنى ياقوت46166

36.5302029.518.519.5134.589ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمد نجاح ابو المعاطى عبد الرازق االبراوى46167

3930193019.520137.58.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمود احمد محمد الدسوقى العجوز46168

35.53019.529.51920133.57.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمود احمد محمد على شلبى46169

28.5161729.51719.51088.58.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315محمود رفعت محمود محمود الغضبان46170

32.5282028.516.518.5125.589ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315هشام سعد حسن احمد شاهين46171

35.5292029.5192013389ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315يحيى محمود انور عبد الرحيم حسين46172

27.52113.523.51316.598.588.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315يوسف احمد عطيه ابراهيم غندور46173

38.53020302020138.58.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315اروى حاتم محمد رزق يوسف46174

37.53018.529.51919134.58.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315الشيماء محمد احمد ابراهيم عبد المنعم46175

34.5291729.518.519.5128.58.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ايمان احمد عايد جاد الريس46176

38.53020302019.5138.58.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ايمان ايهاب محمد عبد المولى المدنى46177

35291729.517.519.51288.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ايه احمد عابد جاد الريس46178

38.530203019.5201388.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ايه حسين احمد احمد عبده46179

34.523.52029.518.52012688.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ايه محمود محمد عبد الفتاح زيد46180

2727.51926.516.518116.578ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ايه وائل صفوت عبد الكريم العشرى46181

31.527.518.5301519.5122.587.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315بسمه محمد عبد الجواد محمد ابراهيم شوشه46182

383020302018.513879ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315حنين سفيان ابراهيم احمد االبراوى46183
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34.529183017.51912988.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315حنين محمد شعبان محمد المرسى46184

23281629.513.51511089ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315دينا محمد ابراهيم ابراهيم زياده46185

23.52716.529.513.516.51105.57.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315رحاب رضا مسعد سليمان المدنى46186

3730203020201378.57.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315رحمه مصطفى مصطفى عيد46187

37.53020302020137.598ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315رغد وليد سعد محمد عبد هللا46188

37302029.52020136.58.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ساره احمد راغب رزق خسكية46189

34.52917.528.516.5201265.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315سعاد حسين احمد حسن النقيطى46190

383018.529.518.518134.58.57.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315سلمى احمد وهبه عبد الشافى محمد46191

37.53020302020137.58.57.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315شروق عمر احمد عامر عامر46192

37.5302029.520201378.58.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315شرين محمود محمود محمد على زيدان46193

3730183019201348.510ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315شهد شريف عبد الحكيم محمد ابو العطا46194

37.53017.53018.520133.58.510ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315عزه طارق محمد الدسوقى العجوز46195

23.521.51125.59.512.5915.57ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315غاده رجب السيد يوسف خليل46196

38.53020302020138.58.510ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ليلى محمد مصطفى محمود46197

26261824.51616.5110.56.57ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315مريم السيد الحسينى محمد جاب هللا46198

37.530203019.518.513788ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315مريم جمال الدين ابراهيم ابراهيم الزيات46199

38302029.52020137.588ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315مريم شريف محمود يوسف العلوى46200

3726203019201327.58ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315مريم صالح محمد رضوان كبشة46201

36.527203018.52013278ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315مريم محمد محمد عبد الحق رمضان46202

37.5302029.520201376.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315مريم ياسر محمد على الحديدى46203

37.52920302020136.588ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315منه هللا عادل زكريا يوسف الشافعى46204

39.53020302020139.57.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315منه هللا محمد محمد عبد الجليل ابراهيم46205

342819.529.5182012979ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315منه هللا محمود عبد هللا ابراهيم ابراهيم  نصر46206

36.5302029.519.520135.578.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ندا محمد احمد محمد السيد الصعيدى46207

33252029.51820125.57.58.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315نسمه عصام ربيع ابراهيم غندور46208

37.53020302020137.57.59.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315نورهان ابراهيم عبد الحليم احمد الناغى46209

39.5292029.519.520137.579.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315نورهان اشرف عبد الحفيظ خاطر على زيدان46210

39.52920302020138.579.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315نورهان نادر فتحى عبد الوهاب عويضه46211

38.5302029.519201377.59ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315نيره محمد عطيه ابراهيم غندور46212

39302029.52019138.578.5ادارة شربين  007الشهيد احمد محمد خليل هيكل ت أ بالشيخ عطية  0315ياسمين محمد محمود رضوان كبشه46213

212014.525.59.516.590.56.57.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ابراهيم اسماعيل السيد توفيق على46214

3629.520271818130.55.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ابراهيم فاروق منصور محمد  منصور46215

242015.527.56.51993.56.56ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ابراهيم هانى عبد الكريم عبد المقصود شعبان46216

33.527.5202917.518127.54.59ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد زين العابدين عبد الرؤف فرج على46217

3726192819201296.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد عبد الحميد حسين عبد الحميد46218

12.519.516.526.5618.5814.55ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد عبد المعطى عبد المعطى العرابى الكنانى46219

ى محمد حبيه46220 10.521.51222.56.518.5734.56.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد قطب الوردان

33.528.5202920191314.59.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد محمد السيد جاد رزق46221

33.523.5162816.519117.557.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد محمود رزق الدسوق البجالتى46222

3623.518.528.51718.5123.54.57.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد محمود محمد عبد البارى البجالتى46223

39.52820291918135.55.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد نادر محمد السيد شقير46224

2822.519271016.5106.54.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316احمد وسام محمد ابراهيم بصيله46225

3528.518.528.518.5191296.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ايمن احمد منير على شلبى46226

34.527.5183017.518127.56.59ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316حسام حسن سيد احمد محمد زناتي46227

3525.520281617124.568.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316زياد احمد حافظ احمد سالم46228

34.529203019.518.51336.59ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316زياد منتصر ابراهيم مسعد بحيلق46229

31.51814.52813.518105.54.56.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316زين الدين حسين عبد الرحمن برهام حبيبه46230

32.52618.529.51717.5123.568ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316شادى مدحت ابوسريع حسن46231
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3325.520291818125.56.57ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316شكرى ايمن شكرى السقا عوض46232

35.5271927.517.517.5126.56.59ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316عبد الرحمن السيد يونس رزق الهاللي46233

38291929.51919.5134.578.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316عبد الرحمن رزق رزق رجب السايح46234

34.526.519.53013.519.51244.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316عبد هللا ايمن عيسى جاد السايح46235

2924.52029.51418.51175.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316عبد هللا محمد الغنيمى سعد ابراهيم46236

392320301519.51275.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316عبد الواحد محمود محمود محمود على46237

36.5271929.51719.51295.57ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316كريم شاكر ابو الفتوح عطيه شحاته46238

35.523203013.519.51225.56.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316محمد ابراهيم محمد محمد حبيبة46239

382619.529.516.517.5129.568ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316محمد الجميل طه احمد رجب46240

37291929.518.516.513368ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316محمد رضا محمد السيد البجالتى46241

24.52215278.518.5975.56ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316محمد عماد عبد الستار ابو المعاطى عوض46242

29.521.518.527.51619.51135.56ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316محمود ابراهيم محمود محمد عبد الرازق46243

383018282019.51345.57.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316محمود السعيد محمود السعيد عبد الوهاب46244

161612.52551574.554ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316منتصر عماد عبد الهادى محمد عبيد46245

3729183017.518.5131.557.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316نصحى زين العابدين فرج هللا يوسف حسين46246

31.52918.5301719.51265.57.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316وليد محمود محمود السعيد عبد الوهاب46247

37.52919301619131.568ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ياسر باسم عيد خليل هيكل46248

36.53019301715.5132.55.56.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316يوسف وائل عصام محمود صيام46249

3019.516.525.5919.5100.55.56.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316اسراء رضا محمد اسماعيل سعديه46250

37301829.51919133.579ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316اسماء حسن محمود حسن السايح46251

38302029.52019137.579ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316اسماء خالد عبد الحكيم عبد الفتاح النادى46252

38.53020302019138.58.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316االء امجد عمر عبد العال ابراهيم46253

3729203020191368.59ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316امانى احمد عبد العاطى عبد العاطى السيد على46254

3830203020191388.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316امل حسن محمود حسن عوض46255

3830203019.519.5137.569ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ايمان تامر عطيه محمد السيد حجاج46256

3730203019.520136.58.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ايمان حسن السباعى جبر رزق46257

3929.520302020138.588.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ايمان محمد احمد مصطفى المتولى46258

38.53020302020138.589ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ايه عاصم خليل خليل هيكل46259

322519.527.5161912078ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ايه فايد عوض عبد الفتاح النادى46260

39302030202013988.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316بسمله رضا عبد القادر السعيد البجالنى46261

3930203020201398.59ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316تسنيم حمدى محمد محمد الدموهى46262

3930203020201398.59ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316حنين ابوسريع ابوسريع حسن حبيبه46263

39.53020302020139.589ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316حنين ربيع راشد عبد اللطيف محمد46264

36272029.519.519.51327.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316حنين عبد المعطى عبد المعطى العرابى الكنانى46265

383020282019.513678.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316رباب حبيب عمر عبد العزيز46266

39302029.52020138.588.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316رفيده على شاكر عطوه على46267

3830203020201388.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316سارة ايهاب حافظ حافظ حبيبه46268

37.5302029.519.519.5136.58.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316سارة حمادة عوض المتولى هيكل46269

3729203019.519.5135.588.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ساره عهدى محمد السيد عوض46270

37282029.51919.5133.57.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316سهر محمد ابراهيم محمد  العرابى46271

38292029.519.519.513678ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316شروق عوض محمد يوسف الرفاعى46272

38302029191913678ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316شهد عبد القادر زكى عبد القادر زكى46273

14.514.5816610.5594.57ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316شهد هالل شكري ابراهيم46274

38281929.517.5191328.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316شهد يسرى يسر ابراهيم عطا هللا46275

48519253851.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316صابرين سامح ابراهيم ابراهيم هويدى46276

33.5302029.5202013388ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316صفيه وائل احمد السيد الحسينى46277

37.53020302020137.579ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ضحى قاسم قاسم محمد البرمبالى46278

3330202819191307.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316فاطمة عطا عبد القادر السعيد البجالتى46279
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33.52819.529.51919.5129.588ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316فاطمه محمود مراد محمد عوض46280

36.5271929.5172012988ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريم ابراهيم محمد عبد المجيد سماحه46281

36.53020302020136.58.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريم جاسر السعيد السعيد المتولى46282

37.5302029.519.519136.587ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريم زيدان عيد عبد الهادى القناوى46283

36.527.52029.519.52013378ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريم عزت ابراهيم برهام46284

34.528.52029182013088.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريم محمد االياس محمود هيكل46285

35292029.519.51513368ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريم محمد على على محمد46286

25.52618.528.515.5191146.58ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريم مدحت حسين محمد ابو العنين46287

332819.529.5172012788ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مريهان يوسف اسماعيل سعد موسى46288

37.53020292020136.588ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316مى على سعد محمود عوض46289

37292029.519.52013588ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316ندى السيد ربيع محمد يوسف46290

37.526.52029.51919132.588ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316هاجر اسماعيل السيد توفيق على46291

36282029.516.5201304.58.5ادارة شربين  007العوضيه ع م  0316هند اسعد محمد بدير سليمان46292

س ت أ  0317احمد رضا محمود ابراهيم شداد46293 38302029192013667.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317احمد عطا فرج محمد احمد46294 37.526.5202912.520125.558ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317احمد محمد فضل ابراهيم البرمبالى46295 3225202713.518.5117.557.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317ايمن تحسين على على عوض46296 34.528.52029.51517.5127.55.57.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317زياد اسعد عطيه عيد عطيه46297 31.528.519.5291620124.54.58ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317عبد الرحمن اشرف السيد البلتاجى46298 24.51618.52815.518102.55.56.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317عبد الرحمن توفيق زيدان توفيق حامد46299 24.523.514239.512.594.55.57ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317عبد الرحمن عطيه مصطفى سيد احمد عوض46300 38302029.52019.5137.578ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317عزمى عبد هللا عبد السالم عبد السالم  عوض46301 30.52117.529171911568.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317عماد عوض ابو العز يونس عبد الوهاب46302 3321172916.519116.568ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317كريم عزمى احمد احمد46303 30.520.51826.51418.5109.567.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317محمد المتولى حسن السعيد عفيشه46304 3725192716.519124.566ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317محمد محسن معوض محسن على46305 32.527.52030161912678.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317محمود ابراهيم فؤاد عوض السيد46306 222117.525.51115.59767ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317محمود العربى سمير السيد عطاهلل46307 23.520.51927.514.516.510567.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317محمود عبد العزيز حامد عبد العزيز عواض46308 36291929181813167.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317امانى ربيع مصطفى الدسوقى46309 32271930171912588ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317اميره شاكر ابراهيم احمد عامر46310 36.5302029.5192013569ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317ايمان مدحت كمال فرج فرج46311 3630203018.518134.579.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317ايه عبد القادر عبد القادر عبد الحميد عوض46312 30.518.5172614.518106.576.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317بسملة احمد احمد محمود السيد عوض46313 35.530203016.51913288ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

ى ابو المعاطى عوض46314 س ت أ  0317حنان حسام الوردان 3627203016.519129.579.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317رفيدة عالء على محمد عبد الرازق46315 302718.5301716.5122.589ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317شهد شاهد مصطفى سيد احمد عوض46316 353019.528.518.518131.579ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

س ت أ  0317فاطمة محمد يوسف احمد المشد46317 36292030182013389.5ادارة شربين  007الشهيد محمد سمير ادري

24.51814.523.517.514.59865ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ابراهيم ابراهيم عطوة عطوة النحاس46318

16161223.5121279.555ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ابراهيم خالد ربيع يوسف درويش46319

26.520.514.5281619105.565ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ابراهيم محمد الدسوقى حارس السيد حارس46320

3023.51826.5171911578ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد ايمن ابراهيم جاد يوسف46321

27.521.517.525.5141810678.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد رضا محمد عبد الجليل سليمان46322

2021.515.52714.51998.555ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد سامى محمد حافظ رئيسه46323

14.51672310.5177135ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد عبد اللطيف السيد جاد العريان46324

2724.519.528.51519114.565ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد على عوض على االمام46325

2721.517251619106.578.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد ماهر عبد الحميد ابراهيم عبد هللا46326

312917.52817.52012368.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد محمد ابراهيم ابو العال مطر46327
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26.51715.525.51316.597.544.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد محمد احمد فريد الهتيمى46328

1913.572210.5107273ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد محمد حامد عبد اللطيف االمام46329

1721.51222161388.545ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد محمد عوض ابراهيم عزام46330

33.526.5192718.517.5124.578.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد موسى محمد محمود السيد46331

11.521.59.5199.512.57135ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318احمد وائل عبد الجواد محمود معروف46332

20241526.514.52010067.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ادم يسرى محمد حامد معروف46333

17.522.5142212168877ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ادهم رضا عطيه عبد الجليل عبد البر46334

12.517.5518.512.516.56635ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318اسالم محمد عبد اللطيف محمد شحاته46335

171912.527169.591.524ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318اسالم وائل عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز46336

21.521.5102515.52093.525ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318اسماعيل عيسى محمد اسماعيل سعديه46337

1417.502613.517.57145ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318البدوى على الشربينى على درويش46338

28.524.517.524.512.516.5107.55.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318السيد محمد السعيد السيد عبد هللا46339

282317.5281417.5110.568.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318السيد محمد محمد جاد قويمه46340

30.523.51725.513.51811035ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318السيد مصطفى جمعة محمد عبيد46341

3628.518.529.51620128.588.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318اياد حماده عبد النبى الشربينى حسين46342

332117.528.513.520113.568.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ايهاب اسامه احمد محمد ابراهيم حطب46343

342419.5291419120.578.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318تامر شوقى فتحى ابو الفتوح46344

32.524.51928.515.519.512068ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318جهاد محمد فهيم حافظ زقزوق46345

31.5251929.515.520120.578ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318حسام حمدى محمد المرسى46346

31.522.516.52514.519.511055ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318حسين جالل حسين حسين46347

000000000ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318خالد رضا جمال فريد جاد46348

2321.51424111893.574.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318خالد يوسف ربيع يوسف درويش46349

3322.518.5261419.511448ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ربيع رزق رزق احمد زغمير46350

23.519.5152715.513100.54.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318رضا السيد السيد حجازى درويش46351

000000000ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318رضا السيد عطيه زيدان عبيد46352

35.5231328.514.519114.57.57ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318رضا عبد البر احمد عبد البر عبد البر46353

32.520132715.515.510856.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318زياد ايمن عالم عطا السبد عطا46354

241892110.517.582.53.53.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318زياد جمال عبد الحميد عوض سكريه46355

18.52111.522.5121685.55.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318سعد سعد القياس احمد الجحوى46356

35.520.51527.517.5191162.58ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318سعد محمد وهبة عبد الوهاب عبد الجواد46357

34.525172816.519.512168.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318سعيد محمد السعيد محمد عمر46358

35.523.51425.51712.5115.57.59ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318سليمان محمد محمد سليمان البتانونى46359

35.520.516.528.5191912077ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318سميح محمد محمود عبد الحميد فياض46360

312515.528.5192011976.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ضياء السيد السيد عوض نصر46361

352315.5271619116.566.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ضياء خالد السعيد ابراهيم العريان46362

29.52216.525.517.51811156ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318طارق عبد العزيز فتحى عبد العزيز سعد46363

35.53017.527.51920129.55.57ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318طارق مجدي عبد الحميد محمد عبد العزيز46364

28.52112231718.5101.556ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318طارق هانى السعبد عبد المجبد البراشى46365

32.5231724.518191154.56.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عادل سامح جمعة محمد عبيد46366

2718.5152515.51810177.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عادل محمد محمد عوض نصر46367

36271626.518.5201244.57.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الحكيم اشرف عبد الحكيم ابراهيم رمضان46368

362013.52815.5191137.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الحميد رضا عبد الحميد محمد دشيش46369

33.521.51126.51214.5104.565.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الحى محمد عبد الحى عوض غنام46370

30201625.513.5161056.56.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الرحمن احمد لطفى البدراوى46371

3728.516.52914.519.5125.55.56.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الرحمن العربى فتحى السيد العفيفى46372

21.521.5925.5101387.53.54.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الرحمن صالح على حسن ا لبطراوى46373

26.518102510.516.59035ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الرحمن مأمون عبد السميع بركات رئيسه46374

25161024916.58424.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الرحمن مسعد السيد جاد رزق العريان46375
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35.52919.52519.520128.57.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الرحمن وائل احمد هويدى46376

28.520.511.524.510.515.595.56.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد هللا السيد جاد الزهيرى46377

3729.52025.519.520131.576.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد هللا سمير عبد هللا محمد عبد هللا46378

35.5261827.5161912366.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد هللا عالء الدين محمد مصطفى فرج46379

35.52415.52716.518118.54.56.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد هللا محمود محمودعوض سكريه46380

37.529.5192819.519.5133.57.55.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد الرحمن ربيع عبد العزيز الشربينى رمضان46381

3427.513.528.51617.5119.57.55.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عبد هللا محمد عبد الفتاح عوض الهاللى46382

25.5211122.512179225ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عصام السيد ابراهيم السعدنى نجيد46383

23241426.51716.5104.545ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عالء نصر ابو خليل عبد المنعم عفان46384

312412.5241717.5108.556.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عماد السيد لطفى عبد العزيز ابو الروس46385

2415.516.5241115.59135ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عماد حمدى وصفى بركات محمد46386

322514.5281419113.575.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عماد سمير محمد حامد على مراد46387

2823.513.527111910376.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عماد شعبان ابراهيم عطا السيد46388

24201024.510.5178964.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمار السيد فتحى مصطفى مشعل46389

3020.513.526.515.5161064.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمار سعد ابراهيم البدراوى بدر46390

21.518.5122310.514.585.565ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمار محمد محمد محمود الصريدى46391

17.524.511.522.513.51789.545ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمار ياسر ابراهيم ابو العال مطر46392

2726.514.52415171075.54.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمر احمد ابو الفتوح رزق عمر46393

35.528182716.5191254.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمرو خالد ابو المعاطي ابو المعاطي46394

22.519.51122.513.5188944.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمرو رزق فهمى الشناوى سيد احمد46395

17.5211323.512.513.587.554.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318عمرو عبد الهادى سالم مجد البدوى46396

26.526.5142615.518.5108.565ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318فارس اسامة احمد يوسف46397

24241424.51718103.55.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318فارس خالد صالح عبد العاطى دشيش46398

272312.5231515100.532.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318فارس هاني ابراهيم عبد الغفار زقزوق46399

2024.515.523.512.517.5964.54ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318فتحى محمد ابو المعاطى امين المغربى مسعد46400

232213.520.513169273.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318كامل السيد فرج السعيد معروف46401

342212.5271520110.563.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318كرم محمد محمود محمد عبد الغنى46402

38.527.51629.519.5201316.58ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318كريم عصام ابو العز احمد ابو العز46403

1916.56.515712.56433ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318كريم عوض مجاهد عبد الغنى الباز46404

27.5251527.516201115.55.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد ابراهيم ابراهيم عبد المجيد عبد هللا46405

24.51912.52714209745ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد احمد محمد سليمان البتانونى46406

10.59.5118138.55232ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد احمد محمد عبد الجليل المرسى46407

282314.5261819109.56.57.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد اسامة عبد العاطى محمد عبده46408

28211425.516.5191056.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد اشرف احمد ابو الفتوح رمضان46409

18.520122413.5118845ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد السعيد عبد الهادى ابراهيم الصريدى46410

3321.514.527.51619.5112.534.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد السيد ابو الفتوح محمد محمد ابراهيم46411

55412.56.503334.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد السيد السيد جاد العريان46412

3626.517.527.517.519.51257.58ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد السيد محمد ابراهيم المزاحى46413

2815.513.525.513.517963.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد السيد محمد محمد دشيش46414

18.511.510.52112.515744.54ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد الشربينى الشربينى البدراوى المرسى46415

242111.525.51313.59535ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد خيرى عبد الجواد محمود حامد معروف46416

13.52010.5231217794.54.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد رزق عبد العظيم عبد المجيد رئيسه46417

38.5291729.5182013287.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد رضا عبد العزيز الحسانين الكناني46418

3319.51427.516.519110.53.54.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد شريف السعيد عبد الباقى عمر46419

3622.515.52817191197.56.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد شريف على على على شريف46420

12.58.5815914.5534.54.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد شريف محمود السعيد الغيطانى46421

1220.51424.512.51483.53.54.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد شريف مصطفى محمد عبد العزيز سالم46422

26.52117241515103.563ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد طارق عوض محمود عوض هويدى46423
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36.5252029.519.519130.56.58ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد عبد الجواد فاروق عبد الجواد عبيد46424

39282029.519.5191366.56.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد عبد العليم عبد العزيز عبد العزيز عبد العليم46425

3623.520281719124.554ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد عالء احمد عطيه السودانى46426

3023.516241617109.54.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد عماد زكريا السيد الشويل46427

2925122817.518111.554.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد فتحى عبد الهادى فريد النحاس46428

2323162615.518103.55.54ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد ماهر السيد السيد العرابى46429

24.511.513.52511.518866.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد محمود عبد هللا محمود عبد الجواد46430

2724112613191014.55.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد مصطفى جمعة محمد عبيد46431

3423.515281819118.565ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد وليد حمدى محمود حسن46432

352615291814.51236.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمد يحى حسن عبد الخالق عبد الخالق46433

1820.513.522.513.516.5885.54ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمود احمد السعيد السعيد البقلى46434

33.5241928.515.516.5120.55.54.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمود السعيد محمد عبد الرؤف سعد46435

20.521.51524.5181799.574ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمود الشحات محمود الشحات المرسى46436

38.528202919.517.51355.57ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمود ايمن فراج حامد رئيسة46437

16.514.511.5241512.581.54.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمود سعد ابراهيم عبد الرحيم46438

3523.514.52716.518116.545ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمود مجدى الشناوى محمود الشناوى46439

3622.51428.515.518116.55.55.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318محمود محمد السيد الشربينى شريف46440

0201522160736.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يوسف رضا فرج الشربينى الصريدى46441

34231628161811765ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يوسف رمضان محمد محمد حسن  ابو العطا46442

2620.59.52414.516.594.565ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يوسف عاطف محمد ابراهيم ابو دسوقى46443

3824.517.52918.518127.57.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يوسف عبد الناصر احمد الشربينى عامر46444

37.520.51429.513.51611576ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يوسف نصر محمد عبد الرؤف سعد46445

34.52515.52917.517121.576ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يوسف وائل صالح ابو الفتوح زغامير46446

3624.517.527.51717122.587.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318اسماء عبد الحكيم ابراهيم ابراهيم رمضان46447

38.53018.529.51919.5135.586.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318اسماء محمد فرج محمد على46448

33.529.5202917.517129.57.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318اماني ربيع عبد العاطي زيدان عبيد46449

3728.5193019.519.513485.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318امل مصطفى صالح احمد درويش46450

352418.529.5191812654ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ايمان احمد عبد الواحد احمد الحديدى46451

3223.51828.517.520119.56.55ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318ايمان محمد محمد عوض نصر46452

32.529.51928.516.52012685.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318تسنيم احمد مصطفى ابراهيم رئيسة46453

3530193017.520131.575ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318حنان هانى محمد عبد المجيد على الصريدى46454

32.526.518.52816.52012284.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318حنين ايمن احمد عبد الحميد عبيد46455

32261828.516.517.512176ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318دعاء السييد ابو الفتوح محمد ابو الروس46456

34.5301929.5172013085ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318رحمة فضل محمد محمد46457

3626.5193016.51912875ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318رنا هانى احمد السعيد مشعل46458

302617.528.5131811575.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318سماح عبد الحميد احمد عبد الحميد عبيد46459

32.524182815.516.511875.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318شهد السعيد محمد ابراهيم دشيش46460

30.526.51826.515.51911765ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318شهد محمد محمد عوض نصر46461

35301929.51820131.575ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318منار رضا عبد الهادى محمد زيدان عبيد46462

35301929.516.52013075.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318منه هللا جمال محمود فياض46463

3730193018.519134.57.55.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318نيره وليد الشربينى جاد قويمه46464

33.53018.528162012676ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318هاجر ربيع محمد محمد سعد46465

34.5301928.51719.512976ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318هاجر مجدى السيد على رمضان46466

292416.52810.519.510855.5ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318وفاء محمد السعيد عبد الخالق عبد الخالق46467

2127.51427.510.519.5100.556ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يارا صبرى عبد العزيز الشربينى46468

38.52819.52919201347.56ادارة شربين  007الضهرية ت أ  0318يمني محمود السعيد عبد الخالق عبد العال46469

3228.518.527.51818124.574.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319اسراء ربيع سعد عبد اللطيف حامد رئيسه46470

34.521.51829.517.5201217.54.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319اسماء مصباح عيد عوده سليمان46471
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26.53017.529.517.518.512185ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319امنيه عبد الحميد عبد الحميد محمد الصاوى46472

322117.527.515.519113.57.54.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319امنيه فضل المتولى عبد المقصود مروان46473

35.529.519.529.5192013366ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ايمان ابراهيم سيداحمد محمود الشناوى46474

3127.5192916.51512374.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ايمان محمد محمد محمود راشد46475

3829.519.529.52020136.586ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ايه احمد ابو العز احمد ابو العز46476

3430193018.519131.586ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ايه حامد عبد الجواد السعيد اسماعيل46477

000000000ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ايه رضا محمود حامد معروف46478

31.5271927.519.519.5124.586ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ثناء احمد فرج يوسف رئيسه46479

302817.52816.52012076ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319حنان هانى ابو الفتوح عبد العزيز المزاحى46480

3329.5192718.519.512776ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319حنين احمد احمد السعيد مشعل46481

35271929.519.52013086.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319حنين وسيم ابو الفتوح خالد حسن46482

3830202919.520136.586ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319خلود ايمن محمد محمد السماحى46483

3527193012201237.56ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319دعاء محمد فتحى عبد الوهاب مسعد46484

34.529.51929.516.52012984.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319دينا محمد احمد المرسى المزاحى46485

322618.527.517201215.57ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319دينا منصور عبد العليم عبد العزيز عبد العزيز46486

ه محمد انور عبد الجواد محمد الشناوى46487 383019.5302016.5137.577ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319راوي

353019.5302018.5134.567.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319رحمه فوزى عبده عبد اللطيف الصعيدى46488

2325182612.514104.566.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319رشا السيد محمد عرفة عون46489

35.53019.530182013387.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319رنا وليد محمد محمود الشرباصى46490

27.522.519.52916.51911567ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319روميساء احمد سعد محمد القناوى46491

332318.5291719120.55.57ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ريهام رضا البيلى حسن القصاص46492

36.5302029.5191913577.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319زينب عبد العليم قاسم قاسم احمد شبارة46493

3029192918.519125.577.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شروق باسم عبد القادر عبد القادرسراج46494

3327192914.518122.565.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شروق محمود مصطفى محمد عبد العزيز46495

3028.51929.517.516.5124.54.55ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شهد اكرامى حمدى مصطفى مشعل46496

28.52718.527.511.51911366.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شهد السيد محمد محمد على القناوى46497

30251927.51715.5118.57.55.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شهد حمدى السعيد ابو حشيش شميس46498

36301930201713587.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شهد حمدى عبد هللا عبد هللا سراج46499

30282029.517.516.512588.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شهد عبد هللا ابو الفتوح مسعد النحاس46500

3629.5203019.516.51358.58.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شهد محمود عبد القادر محمود حسن46501

3329.5203018.516.51318.58.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319شيماء سمير عبد هللا ابو الفتوح راشد46502

3221.517.52914.516114.57.57ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319صابرين حسن حسن محمد على رمضان46503

20.525.517.52712.5810364ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319عزه عبد الجليل محمود ابراهيم حرب46504

36.528.5203020201358.57.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319عال عزت محسوب محمد ابو السعود46505

3429.520292016.5132.567.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319عال على محمد على شريف46506

32.525.519.529.5182012595.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319علياء محمد عبد الحليم عبد اللطيف عبد الحليم46507

2020.5162912.517.5987.55ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319فاطمة عبد الحميد ابو الفتوح سليمان البتانونى46508

17.521.515.527.514149665.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319فاطمه الفرغلى السيداحمد البقلى46509

3429.5203019.5201338.57ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319فاطمه عوض امان امين امان46510

30.52819.528.517.517.51247.56ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319فاطمه فضل محمد ا حمد البقلى46511

36292029.52020134.58.58.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مروة السعيد فهمى الشناوى سيد احمد46512

35.5302029.520201358.58.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم احمد ماهر عبد المقصود السيد العزب46513

31.5302029.5202013198.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم السيد عبد الشافى الشناوى سيد احمد46514

262218.52914.519.511065.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم العربى السيد ابراهيم العرابى46515

3223.5192818.5201217.54.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم تامر الشربينى البدراوى المرسي46516

38.529.519.52919.5201368.56.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم خالد عبد الجليل عبد العزيز سعد46517

33.52219.53016201217.55ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم عادل عبد الحمبد محمد المدبق46518

322215.5291616.5114.58.55ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم محمد السيد عبد الحميد هويدى46519

Page 953



Term1

2721152512.511.5100.554.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم محمد رزق عبد اللطيف عبد هللا46520

34.52720291919129.58.57ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مريم محمد عبد الحميد عبد الحميد البدوى زغمير46521

31291928.519.5191278.57ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319منار السيد عبد الشافى الشناوى سيد احمد46522

292618.528.51717.511954.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319منه  هللا عزمى فتحى احمد البقلى46523

34.525193018.51712795.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319منى وليد الدسوقى المرسى محمد46524

31.520.517.5301818117.584.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319مى شريف عبد العليم عبد الجليل خليل46525

36.52918301920132.58.58ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ناهد جالل عبد الهادى محمود الشرباصى46526

37.529192917.52013266ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ناهد وليد السيد عبد الخالق عبد الخالق46527

32.526.518.52915.5201227.58ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319نجوي السعيد السعيد الدسوقي رضوان46528

33.529.519.529.518.520130.568ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ندا اسليمان عوض السيد ابو النجا46529

36.52920282019.5133.58.58.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ندا سامى الشحات محمد الجوهرى46530

36.529.52029.52020135.57.58ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ندا شعبان فهيم السعيد سعود46531

28.525.518291616.51178.58ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ندا فرج احمد احمد شريف46532

3025.517.528.51618117.58.57.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ندى تامر محمد محمود محمود محمد زقزوق46533

312419.529.517.520121.57.58ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ندى حسنى محمد يوسف درويش46534

3122.519.5291719.511967ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319نسرين اشرف عبد اللطيف محمد عبد اللطيف46535

3424.519.527.51817.5123.57.58ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319نورالصباح نجاح عبد الجواد اسماعيل الشهاوى46536

33292029.518.52013098.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319نوران ايمن محمد حامد معروف46537

36292029.51918133.57.57ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319نورهان محمد سعد ابراهيم الصعيدى46538

2926.5182917.5201207.58ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319نيرمين نبيل بدير عوض الجناينى46539

32.527.519.5291717125.567ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319هاجر السيد محمود محمود حارس46540

2122.51426.51316.5977.55ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319هاجر ايمن صالح حارس السيد46541

2622.514.524.51619103.557.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319هبه ابراهيم عبد العاطى عبد الحى زغمير46542

30.527.518.52917.519.51237.57.5ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319هدير عادل المندوه قاسم شباره46543

3224.51827.51618.511868ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319هويدا فخرى عبد الهادى محمود الشرباصى46544

32.524.519.5291517120.567ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319وفاء حامد جمعه ابراهيم ابو دسوقى46545

000000000ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319يارا طارق عبد هللا الهجرسى سعود46546

2824.518.526.51116108.566ادارة شربين  007الشهيد على عواض بالضهريه  0319ياسمين هانى السيد محمدعبد المجيد جوهر46547

29.525.52026161911756ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ابراهيم جالل احمد احمد المغربى46548

33.52718.52817191246.58ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ابراهيم عبد الرازق عبد الخالق عبد الرازق حسين46549

0.50933.511632.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ابراهيم محمد الشربينى حسن ضحى46550

2928202414.519115.547.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ابراهيم نصر محمد على رخا46551

30.53018.52716.518.5122.568ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد السيد بدير بدير عمر قايد46552

27.525.518.52614.518.511238ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد السيد قطب الرجال رزق ابراهيم46553

32.521.517.524.515.518111.516.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد رزق يونس عبد العظيم الخميسى46554

261914.520.515179566ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد رضا الطنطاوى الطنطاوى رزق46555

2623192718.519113.577.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد عادل احمد عبد المطلب46556

2627.519.527.51720117.578ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد عبد القادر عبد القادر ابراهيم شهاب الدين46557

3529.520301920133.588.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد على السيد احمد المغربى46558

32231624.51619111.558ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد محمد عزت السعيد عبد الحاكم46559

35.5292029.519.520133.587.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد محمود محمود عبد الوهاب حافظ الحصى46560

33272029.519.52012987.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد منتصر سعد موسى محمد النحاس46561

36.52819.53019.519.5133.589ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد وائل حسن حسن السيد46562

23.5241424122097.576.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320احمد ياسر فوزى محمد الحلوانى46563

27252028172011767.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320اسامه عالء محمد ابوسمره ابراهيم العاملى46564

2124.51627.5171810678ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320اسامه محمد محمد عطوه الدبشه46565

16.51411.519.5106.571.536ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320امير سمير احمد ابراهيم الحلوانى46566

2823.519.52617.520114.568ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320جالل السيد رزق محمد الشاطر46567
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2523.51826.51515.510878.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320حامد عماد حامد على النحاس46568

34.527.5202918.520129.558ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320حسام البندارى محمد البندارى رمضان46569

2927.51928.51513.511966.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320خالد هاشم ابراهيم مطر46570

2220.51317.512138567.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320خالد وائل السيد السيد عبد الرحمن46571

16.51313.5177.51967.535ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320خيرى خيرت عوض ابراهيم البالسى46572

22.520.517.52311.5149567.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320راضى حامد محمد رزق احمد العشرى46573

25.52619.525.515.515.511267ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320رامز جالل عبد اللطيف طه ياسين46574

252919.52918.516.512167.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320رزق محمد رزق محمد سليمان ابراهيم46575

35.53019.530192013448ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320رضا محمد محمد طه رمضان46576

2623.519271416109.546.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320زياد السيد مكرم ابراهيم محمد46577

22.521.515.527111797.548ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320زياد حماده الرافعى فتحى الدابى46578

34.52919.529.518.52013177.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320سعد محمد عبد الرحمن محمد يوسف دهب46579

34.530193018.51713277.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شادى احمد عبد الحميد ابو الفتوح محمد46580

32.527192717.51812377.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شريف فتحى احمد على رمضان46581

3027.518.527171712057.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320طلعت ماهر البدوى على اسماعيل46582

35.527.51930191813178ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عادل عبد هللا عوض ابراهيم البالسى46583

34251625.51517115.548ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عاطف زكريا زكريا على المناوى46584

14.51311.5168.51463.535ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عبد الرحمن خالد احمد احمد المغربى46585

34.528192916.51712787ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عبد الرحمن على احمد محمد الشرباصى46586

32.52416.52513.520111.548ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عبد الرحمن محمد عبد البديع عبد الشافي حموده46587

26.528.51924.515.515.511468ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عبد هللا حامد حامد طمان عبد الباقى46588

12.5911.5218.52062.545.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عبد هللا حامد محمود محمد الحلواني46589

34.522202917.52012367.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عبد هللا ابراهيم العشرى محمد محمد العشرى46590

34201927.51319113.587.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عزمى السيد عبد هللا عبده ابراهيم عمر46591

29231520.5122099.565.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320على طاهر محمد على حشيش46592

23.516.58.516.57177234ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320على محمد محمد رزق احمد العشرى46593

31.524.518.5241418112.547.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عماد احمد راغب محمد عمر فايد46594

3229.5203019.52013177.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عمار اشرف محمد محمد جاد46595

34161324.513.518.510177ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عمار رضا محمد محمد علي حموده46596

171612149176855ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عمار سمير احمد محمد ابو النجا القاضى46597

21.516102312.5168357ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عمار محمد ابو الفتوح عبد الحكيم الحسينى46598

3625.5193019.51613078ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320عمر احمد محمد احمد جبر46599

151616.517.510.51875.556ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320فارس حامد حامد عباس محمد46600

36.5271728.518.519.5127.555ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320كريم ابراهيم محمد حامد رزق46601

372616.52918.518.512786ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320كريم شريف ابو المجد ابو المجد عيد46602

28.521.515.52517.514.510875ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مؤمن محمد محمد محمد يوسف دهب46603

36.52717.523.516.5161216.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد ابراهيم ابراهيم علي عبد القادر الدبشه46604

37.530193016.517.51337.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد احمد زاكى على الحسينى46605

36.53020301820134.577ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد الخضرى مصطفى مصطفى النحاس46606

3124.515.528.517.51511777.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد السيد محمد محمد الحصي46607

3725.51727.517.518.5124.56.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد شريف محمود عبده الزينى46608

38.530203018.519.513777.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد صالح عبد الرحيم صالح عبد الرحيم46609

37.5271929.518.518.5131.577.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد علي احمد محمد الشرباصى46610

37.529.519.529.517151337.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد على على على عبد القادر46611

33.528.519.528.517.515.5127.54.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد محسن عوض محمد خطاب46612

35.527.518.527.519161287.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد محمد حامد حموده محمد المكباتى46613

30.525.5182717.515118.54.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد محمد راغب صادق الشرباصى46614

37.522.5192618.518123.577.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد محمود محمود سليمان محمود متولى46615
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34.527172914.5141225.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد ياسر محمود عبد الستار دهب46616

3623.518.53015.516.5123.57.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمد يسرى محمود محمود المتولى حوريه46617

3626.5192917.5171287.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمود جالل سليمان على السيد جالله46618

35.527.51829.51717127.567ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320محمود صابر العشرى محمد محمد العشرى46619

3326.51726178.5119.556ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مصطفي جمال الشربينى عبد هللا عبد الرحمن46620

38.528.51825.51716127.567ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320نادر شريف محمود عبد الكريم شارب46621

2025.51424101293.556ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320نصر احمد سيد احمد احمد شارب46622

32.52717.523.51614116.577ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320نور ياسر محمود الليثى الليثى صالح46623

37.52919291818132.587ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هادى ابراهيم ابراهيم بدير العتر46624

37.525182617.514.512477ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320يوسف اشرف عبد الرحمن على عمر46625

2520.510259.58905.56ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320يوسف محمد الشريبنى حسن ضحى46626

1921.515.52116.513.593.565.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320يوسف محمد على على على ابراهيم46627

3627.519291818.5129.577ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320اسمه محمود محمد سليمان محمود46628

3328.51928.51718.512667ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320اعتماد حسنى السيد على ركه46629

36.52919.528.518.52013277ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320االء احمد السيد احمد البراشى46630

35.5301929.5172013177ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320االء طارق سامى مختار الشربينى46631

2927142815.513113.576ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320الزهراء محمد محمد عبد الغفار مطاوع46632

34.52818.52617.516124.577ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320امال السيد محمد طه طه رمضان46633

382919.5291918.5134.55.55.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320امل السيد محمود فريد السيد46634

372919.53019.519.51357.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320امنيه سمير طه السيد ياسين46635

29.528.517261715.51187.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ايمان حسن رجب مؤمن46636

36.5301929.51916.51347.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ايمان صالح احمد احمد صالح بطيخ46637

3729203019.517135.59.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320بسمله محمد محمد السيد مصلح46638

37.525.518.5271714.5125.576.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320حنين رضا السعيد الدسوقى محمد46639

3828.52029.519.516.5135.57.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320حنين رضا محمد ابوسمره ابراهيم على العاملى46640

33.526.5182817.516123.57.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320حنين زين العابدين احمد احمد خليل46641

36.52819.529191913286.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320حنين عبد الهادى عبد الهادى شعيشع عبد هللا46642

37.530203019.52013787.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320حنين محمد محمود عبد الوهاب حافظ46643

383019.528.51917.513587.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320دعاء فاضل عبد السميع الطنطاوى الشاذلى46644

382918.529.517.515132.55.56ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320دنيا عماد حمدى محمود حامد الحصى46645

30.525.517.5261816.5117.576.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320رحمه حامد محمد السيد خليل46646

24.525.5142515.510.5104.556.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320رقيه احمد احمد احمد المغربى46647

35292028.51919.5131.57.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320روان الموافى ابراهيم الموافى ابراهيم46648

37201726.517.516.511867.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ريم ابراهيم احمد احمد عوض هالليه46649

38302030192013777ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ريم السيد محمد محمد رمضان46650

36.52919.530191613478ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320زينب حامد محمود فريد السيد درويش46651

35.528202818.51913076.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شروق راضى حامد محمد ابراهيم46652

27.52314261815108.544.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شهد ابراهيم احمد ابراهيم على رمضان46653

34.523.51925.51719119.57.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شهد ضياءالدين محمد محمد تقى الدين46654

342819.52519.519.51267.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شهد عبد الوهاب ابراهيم عبد السميع الطنطاوى46655

33.527.520291718.51276.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شهد محمود حامد محمد احمد عطيه46656

3430202817.519129.577.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320شيماء هانى محمود محمد الحلوانى46657

3524.519.525171612177.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320صابرين محمد محمد جاب هللا الخميسى46658

352918.529.51919.513178ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320علياء على على محمد يوسف دهب46659

32.52919301718127.56.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320غاده عادل محسوب ابو الفتوح عبد المجيد المناوى46660

3224.517.524.516.5131156.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320فاطمه احمد احمد احمد المغربى46661

37.52519.527.51718126.56.54.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320فاطمه احمد احمد سليمان محمود الحصى46662

3423.52025.516.518119.56.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320فاطمه الزاهراء هانى محمد محمد عطيه46663
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38252029.517.518.51306.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320فاطمه الزهراء السيد عطيه السيد الدبشه46664

37.530203019.51913777.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320فاطمه الزهراء محمد محمد صالح عبد القادر46665

13.516.5191814.51381.56.56ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320فرحه القياسى محمود محمد المناوى46666

362720281919.513077.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مروه احمد السيد اسماعيل عبده46667

3828203019.518135.576.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مريم ابراهيم محمود ابراهيم الموافى46668

3529202918.518131.56.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مريم احمد طاهر محمد على حشيش46669

34.527.52026.51715125.577ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مريم السيد رزق محمد محمد الحلوانى46670

32.525.52022.516.51611777ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مريم راجح السيد السيد راجح46671

37.530203019.52013778.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مريم شعبان سيد احمد زناتى46672

37.527.5203019191346.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320مريم محمد راضى عطيه السيد احمد الدبشه46673

34282029.517.516.512979ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ملك احمد احمد السيد محمد كردوشه46674

35302029.517.517.51326.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ملك محمد هانئ محمود مصباح عبد الرحمن مطاوع46675

393020301916.51387.59ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320منار ابو الفتوح ابو الفتوح عبد الحكيم الحسينى46676

35.527.5192917.517128.56.58ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320منار السيد البدوى زكريا على السيد احمد46677

36.527193018.516.51316.59ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320منه هللا على على على فرج46678

362717.529.519.517129.56.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320منه حمزه حمزه عبد العال شهاب الدين46679

37.53020302016.5137.56.58ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320منه محمد السيد محمد محمد جالله46680

3930203019.519138.558.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ندى السيد مختار حامد الشربينى46681

36292029.518.51813378.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ندي رزق محمد احمد عطيه46682

35.53020291818132.578.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320نوران السيد عبده عبده ابراهيم الدبشه46683

34.5302028.518.515.5131.577.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هاجر حسين حامد السيد خليل46684

33.527.518.529.51716.51266.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هاجر رضا احمد احمد المغربى مندور46685

3728.520291918.5133.567.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هاجر محمد محمد محمد على حشيش46686

3524.514.52916151196.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هبه خالد كامل محمد ابو النوم46687

36301927.519.516.51326.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هدى صالح عبد الرحمن محمد يوسف46688

38.527.517.529.5181613177.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هدي محمود محمود محمد الحصي46689

3525.518.52916.517.5124.54.57ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320هند محمد السيد مصطفى فرج الدبشه46690

36.527.52029.517.515.513177.5ادارة شربين  007كفر الترعه القديم ع م  0320ياسمين محمود ابراهيم محمد العشرى46691

36.529.52029.52020135.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321االء السيد وهبه شبانه الشافعى46692

3428.520291920130.5710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321االء طارق مصطفى محمد عبد المحسن46693

34.529.5202920191336.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321امال حمدى عبد المعطى حافظ حجازى46694

32251928.51820122.56.510ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321امنيه ربيع فوزى عبد اللطيف النجار46695

3829.52029.52020137910ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321اميره خالد فاروق ابراهيم على46696

34.53020302019134.5710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321اميره محمد محمود احمد ابراهيم عماره46697

33.5222029.518201236.510ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321اميره نجاح القطب على البسطويسى46698

1813.512.5226.516.572.54.55ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ايمان عبد هللا محمد على عبد هللا46699

3325.52029.516.520124.579ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321بسمله ابراهيم ابراهيم محمد احمد نيل46700

3528.5192918.52013069.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321بسمله تامر عبد اللطيف ابراهيم عبد الحميد46701

24.52816.529.515.52011469.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321بسمله عادل محمد جاد حسن46702

33.5291929.518.517.5129.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321بشرى محمود على مرسى النادى46703

34.529.520301820132810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321تيسير ياسر ابراهيم محمد صالح46704

36.53020291920134.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321حنان وائل احمد محمدعبد العزيزمصطفى46705

25.527.517.529.516.517.5116.589ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321حنين محمد سمير عبد السالم الجزار46706

36.5292029.5182013389.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321خلود محمود محمد عبد الحليم العوضى46707

35.529.520291820132810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321خلود وليد عيد االتربى المنشاوى46708

20.515.51426.513.510.59076.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321دعاء عبد هللا محمد على عبد هللا46709

3829.5203018.52013689.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321رؤى مصطفى على مصطفى بسيونى46710

3026.519291820122.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321رحمة حامد على مرسى النادى46711
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3225.51929.5162012279.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321رحمه محمود عوض محمود المهدى46712

33.52719.53017.520127.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321رنا محمد عبد الحكيم حسن ابو المعاطى46713

34.52619291520123.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321رنا محمد عمر عمر عزالدين46714

33.52419291720122.5710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321رنا وحيد مصطفى زكى شاهين46715

372419.53018.520129810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321روان جابر صالح الشهاوى محمد46716

35.53019.530192013489.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321روان على عبد الحكيم عبد السالم عمر46717

3025.519301820122.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ريحاب اشرف عمر عمر عزالدين46718

37.528.518.53019.52013489.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ريم عصام محمد احمد محمد العوضى46719

342416.529.516.520120.579ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321زينب ابراهيم عبد البديع ابراهيم عمارة46720

3124.516.53016.520118.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ساره محمد مصطفى محمد عماره46721

36.527.518.529.51820130810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321سلمى جمال محمد صالح الشناوى46722

34.52118.529.517.519.512189.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321شروق ابراهيم احمد ابراهيم ابو المجد46723

3027.51829.5172012289.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321شروق اسعد محمد االتربى الشربينى46724

2821.51929.517.520115.589ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321شروق وليد الشحات شبانه ابراهيم46725

3729.519.53017.520133.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321شهد محمد على على عوض46726

3129.5193017.52012789.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321شهد محمود محمد على نوفل46727

32.52517.5281819.512179ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321شيماء عبد الرازق مصطفى عبد الرازق االتربى46728

3528192917.520128.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321عبير حسام محمود حجازى شهاب الدين46729

33.52817.53017.520126.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321عزيزة رمضان سعد عبد الكريم الموجى46730

3427.51829.516.520125.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321غاده محمد احمد عبد الرحيم الخضرى46731

26.520.51529.51518106.587.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321فاتن رضا عبد العزيز محروس صبح46732

3225.518.52916.519.5121.57.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321فاطمة محمد ابراهيم عوض العشرى46733

29.52518.529172011979ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321فاطمه محمد فتحى حسين عبد المقصود عطيه46734

2719.517291317105.559.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321فرحة محمد مندور ابراهيم المغربى46735

31.526.51929172012389.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مروه عبد هللا عمرو على الصعيدى46736

3422.51929.517.520122.589ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم ابراهيم فتحى الباز الدبشوقى46737

35.528.519.528.51818.5130510ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم حسين محمد حسن الدسوقى46738

362919.528.51818.513179ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم خليل عبد الجليل محمدالدمياطى46739

32.528.5192913.519122.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم رزق السيد جمعة الدسوقى46740

35.53019.5301819.513389.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم عبد هللا مصطفى عبد الباقى عوض الخضرى46741

3427.519.5301919.513089.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم عوض حسن محمد عبد الرازق46742

211315.526.513.512.589.586ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم فتحى محمود محمد حميده46743

3329.520301919.5131.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم مسعد عطيه السقا على الخميسى46744

302519.52917.51912189.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مريم نشات االتربي عطا هللا  االتربي مصباح46745

32271929.517.51812579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منار محمد عبد العزيز على رزق هللا46746

26.52414.52914.518.5108.559.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منه هللا رزق سعد ابراهيم قلموش46747

342818.52918.52012879.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منه هللا طه ابراهيم محمد خضر46748

2124.518.529.514.517108610ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منه هللا محمد احمد فؤاد46749

3423.517.529.51719.5121.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منه هللا محمد عيد االتربى المنشاوى46750

36.530193019.519.513589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منه ايمن محمد محمود اسماعيل غنيم46751

33201726.516.5201138.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منه منتصر فتحى رزق محمد سعيد46752

2629183017.519.5120.589ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321منى احمد محمد احمد على خطاب46753

3029.516.53017.519.5123.589ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مى اشرف فتحى ابراهيم العدوى46754

34.52818.53019.519.5130.588.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مى ماجد ابراهيم محمد الدرينى46755

26.52517.529.514.519.51135.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مى محمد كمال السيد النجار46756

36271930202013289.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مى محمود اسماعيل على الحديدى46757

32251729.51719120.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321مياده السيد عبد العليم رزق احمد الحديدى46758

392918.53019.52013699.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ناريمان احمد اسماعيل على الحديدى46759
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30.53016.5301819125710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ناريمان محمود حسن الرشيدى عويضة46760

29.527.516.5301720120.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ندى احمد طلبه احمد عبده46761

26.526.51729.516.52011679.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ندى محمد عطيه محمد الحديدى46762

27.5251527.513.517.5108.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ندى محمد مصطفى محمد احمد ابو العز46763

23.52815301418.5110.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ندى مصطفى محمد مصباح حسن46764

3229.518.529.51819127.5710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321نهى عالء محمد عبالحكيم حسن الفار46765

2626.51829.516.519116.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321نورا خالد بالل عبد الوهاب المنسى46766

30.52918301720124.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321نورهان رضا صالح مطاوع سيد احمد الضوينى46767

3128173016.518.5122.589.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321نورهان عطيه ابراهيم محمد محمود46768

282814301413.511468.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321نيره ابراهيم محمد محمد يوسف هيكل46769

2926.516.5301619.511879ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هاجر احمد محمد مصطفى سليمان46770

33.53016.529.516.520126810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هاجر ربيع ابراهيم محمد فرح46771

34291529.517.519125710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هاجر عوض السيد عبد الخالق رزق46772

38.52919.5302020137810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هاجر يحى محمد ابراهيم عماره46773

2624.51327.51417.510589ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هبه ابراهيم عبد العزيز حسن مصباح46774

32.52816.5291718.5123810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هبه عطيه ابراهيم الدسوقى رمضان46775

28.52517301619116.589ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هبه لطفى مصطفى محمد مصطفى46776

26181628.512.51910179.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هدير محمد رزق ابراهيم السيد عيسى46777

34.52817.528192012789.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هند رضا محمد ابراهيم عبد الوهاب46778

18.515.511.528.58.51782.578.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321هند محمد ابراهيم الدسوقى حرب46779

000000000ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ورده محمد محمد سامى محمد محسن46780

36.52919301920133.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321والء ناصر يوسف عبد الصمد بدر46781

14.511.5821.57.5166354.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321يارا السيد المندوه عبد القادر الكردى46782

27.5291629.516.518.5118.5710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ياسمين اشرف محمد جمعه جمعه فراج46783

29.525.515.53017.519.5118710ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ياسمين عبد الناصر محمد منصور العشرى46784

2623.517301718.5113.5810ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنات  0321ياسمين ماهر مصطفى ابراهيم رمضان46785

25.52316.5271416.510679.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322ابراهيم احمد ابراهيم المتولى سلطان46786

2919.51627.514.518106.579.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322ابراهيم محمد ابراهيم عبده علي الخميسي46787

28.52113.524.51018.597.578.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322احمد ابراهيم جابر على سعده46788

22.5191630917.596.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322احمد ابو سمره عبد العزيز المتولى العربى46789

22.524.513.529.5914.59958.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322احمد خالد مسعد معوض االتربى46790

232113.527.511179669ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322احمد محمد احمد محمد احمد46791

162516271289668.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322اسالم محمد عوض على مصباح46792

26231727.51818.5111.579.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322السيد عبد العاطي السيد عبد العاطي الشربيني46793

29.52416.528.513.51911259.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322حسن خالد حسن عبد الكريم سعد46794

1818.51527919.587.579.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322خالد سمير عبد هللا عوض المهدى46795

13.518816.57.512.563.554ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322زياد جمال محمد احمدعبد هللا46796

312817.52918.51912479.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322سيف وائل زغلول احمدعوض46797

2420.5172612.51810079ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322صالح نبيل صالح مطاوع الضويني46798

19.5201427.512169369ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322عبد الرحمن خالد مسعد معوض االتربى46799

20.516.515291216.59369.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322عبد هللا محمد عبد الحفيظ محمد العوضى46800

2323.510.52813.51598.557.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322عبد هللا محمد على السيد المهدى46801

372918291916.5132810ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322عبد الرحمن محمد فاروق سالمة السيد46802

302218.527.51715.511589.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322عبد الرحمن مصطفي شوكت محمد علي السيد46803

37.525193019.518131810ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322على مصطفى محمد على مصباح46804

26.512.59.522.57.5678.56.56.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322عمر هانى عبد السالم عبد الحميد محمود46805

352413.5291716118.58.59ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322كريم عوض سالم عبد المتعال46806

31.52615.53017171206.59.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322كمال مصطفي كمال عبد الستار46807
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14.517.511219.5773.566ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322ماهر وفيق عبد العزيز عبد السالم المصري46808

3219.514.525171510889ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مجدي محمد محمد المغاوري محمد حرب46809

222311.525.516.51898.569ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد السيد كامل على عبد هللا46810

3624183017.515125.5810ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد جمعه عبد المنعم السيد علي نوفل46811

35.529.51829.516.520129810ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد خالد السعيد وهبه فوده46812

28231023.591893.56.58ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد خالد مسعد معوض االتربى46813

28.523.514.523.515141056.56ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد عبد السالم معوض محمد دسوقي46814

30.520.513.525.5914.5995.55.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد عوض السيد عبد الخالق رزق46815

3525.518281515.5121.579.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد محمود عبد العزيز محمود فرح ابو العز46816

302817.528.5141811869ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد نصحى عبد العزيز المتولى العربى46817

30.52515261516.5111.57.59.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمد هشام مصطفي ابراهيم العدوي46818

31.526.517.52914.514.511969.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمود ايهاب صبرى منصور الشرقاوى46819

18.5110.52464605.56.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322محمود محمد مصطفى احمد جوهر النمر46820

24.52413.523.511.513.59775.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مسعد مسعد مصطفى عبد السالم فرح46821

15.5119.5228.517.566.557ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مصطفى عبد السالم فتحى عبد السالم احمد46822

3025.51529.515181154.59.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مصطفى محمد مصطفى احمد عبد الجواد عوض46823

3423.517291819121.568.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322يوسف ايمن حسن احمدفرج ابو العز46824

18.519.59.5221110.580.55.54ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322يوسف حسني محمد الحسيني بدوي46825

3024.513.529.516.517.51147.59ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322يوسف محمود الدسوقى محموداحمدالمكاوى46826

332415.5291618.5117.589ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322يوسف محمود عبد هللا عبد هللا رزق46827

35.530192919.518.51338.510ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322اسراء محمد صالح رزق بدوى46828

35.53018.53019.518.5133.589.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322اسراء مصطفى ابراهيم محمد على سعيد46829

3329.51729.51818.51277.59ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322اسماء عيد رزق محمد حماد46830

362917.529.51918.513189.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322ايه ابراهيم محمد ابراهيم عماره46831

3423152916.518.5117.576ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322ايه عبد الهادى عبد السالم عبد اللطيف عوض46832

31.51716.528.514.51910877.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322ايه محمد عبد السميع محمد موافى46833

33241529.51918.5120.578.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322بسمه الحسينى احمد الحسينى محمد على46834

28.5271529.518.517.5118.577.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322حنان رزق عطيه احمد المرسى46835

3228.515.529.51919124.587ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322خلود غانم ابو المعاطى احمد الجويلى46836

332815.52917.517.51236.57.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322دينا عبد الباسط محمود محمد البالسى46837

3227.5163018.516.512489ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322زينب رزق محمود محمد البالسى46838

3327.517.5292018.512786.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322صفا محمود الحسينى محمد البراوى46839

36.52915.5291818.512888ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322فاتن محمد عارف العدل خطاب46840

37.521162719.5151217.59.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322فاطمه على احمد الحسينى محمد على46841

3026.518301917123.579.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322فاطمه محمد محمد زكي سماحة46842

3725.516.53019.515.5128.5710ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322كريمه محمود البسيونى محمود العوضى46843

38.53018.529.519.51913689.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مايا محمد طاهر عوض مصباح46844

26271529.513.518.51117.59ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مريم اكرامى ابراهيم عبده المتولى سالمه46845

37.53018291818.5132.588.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مريم السيد عبد الكريم السيد حسن46846

343013.5301815.5125.55.59ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مريم محمد طلبه السيد حماده46847

2825.513.529.51516111.546.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322مى على السيد على محمد عبد الجليل46848

23251429.51615.5107.568ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322نورهان عبد هللا حسن محمودالعوضى46849

332817.529.514.519122.57.59.5ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322هناء ابراهيم معوض ابراهيم يوسف ابو الدهب46850

26261727.513.5191106.58ادارة شربين  007كفر الترعة الجديد تعليم أساسى  0322وفاء راشد ابراهيم مصطفى عزالدين46851

30.52616.52915181175.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323ابراهيم رجب عبد الرؤوف محمودالحداد46852

20.5185.5211014.5753.57ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد احمد محروس محمد الدسوقى46853

33.526.519291918.512779.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد بكر صديق غنيم امبابى46854

12149.524917.568.53.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد تامر الحاج احمد احمد الموجى46855
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26.525.5162917.517.5114.578.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد حسن سامى محمد ابو المعاطى46856

2323.517.52817.513109.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد حماده ابراهيم فرج ابو العز46857

30.51614.52814.517.5103.568ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد ربيع انور المنشاوى الحديدى46858

35281629.51717.5125.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد رضا ابراهيم الحسينى محمد على46859

27.525162614.514.51096.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد رمضان محمود محمد البالسى46860

35.525.517.529.51619.512479ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد سعد على على السيد المنسى46861

2620.515.529.513.518.510559.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد على محمد صبح مكروم46862

32.520.512.52915.51911048ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد فوزى عبد السالم عبد الحليم حمايل46863

33.52417.529.518.5191236.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد محمد عبد العزيز مصطفى القصبى46864

1723.511.5259.513.586.556ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد محمد محمد مصطفى عزالدين46865

32.522.515.5301819.5118.56.58ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323احمد وسام على عبد العزيز عبد الرؤف46866

2822.513248.518.59638.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323اسامه اشرف محمد عبد المعطى ابراهيم االمام46867

26.5231229.515.515106.559ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323اسالم حامد صادق عوض سعده46868

34.52317.52518.516.5118.578.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323اسالم عابد على فاضل زهران46869

2124162816121056.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323اسالم محمد احمد محمد عبد المجيد ابو العز46870

18.5211728.51616.51016.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323اشرف بالل محمد امبابى صبح46871

27.522.512.52611.5181006.58ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323اشرف طارق عبد التواب عبد الرحيم محمد الخضرى46872

26.52415.528.51619110.56.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323ايمن على فتحى محمد احمد نيل46873

013918.5713.547.56.55.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323حسام محمد منير زكى احمد الدنبوقى46874

2923.5162811.517.51086.58ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323حمادة محمد فوزى عباس ابراهيم46875

131811285.516.575.568.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323حمدى عماد حمدى الشحات محمد صميده46876

31.5221226.59.518.5101.53.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323خالد ابراهيم عزت ابراهيم على46877

11.512729.58.513.568.53.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323خالد ايهاب عبد الغنى سعد فرج46878

24.52114.52416.517100.568.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323خالد محمد على محمد سيداحمد46879

9111320.58.514.5623.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323رجب احمد محمد احمد محمد الحداد46880

23.51616281617.599.54.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323رزق رضا مصطفى عبد الرازق االتربى46881

29.5231729.512.515.5111.53.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323رضا ياسر ابراهيم محمد الطنطاوى46882

312516.52918.51712068.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323زياد محمد عبد المطلب محمد الحسينى46883

24.52216.52716.515106.53.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323سامى حمدى سامى محمد ابو المعاطى46884

20.522162815.519.51023.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323سيف الدين حماده عبد هللا عمرو على46885

302216.525.514.516.5108.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323سيف الدين صالح كمال عبد الستار امبابى صبح46886

271916.52515.512.510339ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323سيف حسنى محمود عيسى الموافى46887

28.521.516281616.51105.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323شادى هيثم محمدين عبد المقصودمحمدمحمدين46888

332517.5291818.5122.568.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323طارق عالء الدين توفيق ابراهيم رزق46889

1217.51327.511148138ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323طاهر عماد سعد المرسى النادى46890

3128.517.528.51817123.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد الرحمن ابراهيم السعيد المنزالوي46891

35.53017.529.519.51913279.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد الرحمن ابراهيم عبد الستار عوض هللا رزق46892

282816.52816.5171176.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد الرحمن محمد محمد بخيت السودانى46893

27.5201524.517.517104.53.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد العزيز محروس عبد العزيز محروس46894

34.52916.528.519.519.51286.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد الغنى وليد عبد الغنى سعد كمال فرج46895

29.52116.528.51414109.56.58ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد اللة عبد الحميد جابر عبد الحميدمنصور46896

30.52213.528.51319.5107.53.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد هللا شريف القطب احمد حسب النبى46897

20.5201128714.586.537.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد المنعم رزق عبد الستار عبد هللا الدمياطى46898

26.52212.528.512.54.510237ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد الرحمن محمد عبد الحافظ عبد الحميد محمود46899

261616.526151899.538.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد هللا احمد سرور احمد محمد46900

332213.528.518.519115.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبد الوهاب عوض هللا محمد عبد الوهاب القصبى46901

30.52212.52815.511108.549ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عبدة وائل عبد الرازق عبد الغفارحماد46902

332216.5291818118.559ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323على الدين السيد على محمدعلى سويلم46903
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27.5710.521.557.571.56.54.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323على محمد مصطفى االتربى تقى الدين46904

3021.51528.51615.51117.58.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323على ناجى معوض عبد المجيد حماد46905

24221228.51316.599.55.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عمر رزق عمر عبد السالم خطاب46906

28.52214.528.514.5161085.58ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عمر عماد ربيع عبد السالم عبد الحميد46907

27.5221227.512.513101.569.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عمر محمد عبد السالم عبد الحليم حمايل46908

3222162917.518116.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323عمرو خالد السيد محمد البالسى46909

2720.51328.510.511.599.57.56ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323فارس ياسر معوض ابو الفتوح محمدياسين46910

6.54.5111.50423.54.55ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323فتحى خالد فتحى عبد العزيز على حماد46911

14.571234.54.5505.52.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323فتحى محمد الحسانين احمد بدوى46912

27.5209.522.513.514936.57.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323فتحى محمد عبد السميع محمد المهدى46913

322217.528.518.519118.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323كريم على عوض المتولى عوض46914

29.52213.527151810769ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323ماهر البدوى ماهر زغلول معوض46915

30.5291828.517.517123.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد ابراهيم السيد محمد محمد داود46916

35.5301828.5181813079ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد ابراهيم عبده المرسى البهلول46917

25.5221427.516.519105.579ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد الشربينى محمد سالمه ابو العليل46918

201211.523.511.51478.556ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد ربيع عبد الشافى احمد الالوندى46919

32.52317.52918.519120.579.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد سالم محمد احمدالحديدى46920

17.516.582710.514.579.54.58ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد سعد عبد اللطيف رزق حجازى46921

22.52113.52915161017.58ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد عبد الخالق مصطفى عبد الحميدسالم46922

302717.529.514.519118.57.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد عبد الرؤف عبد الرؤف محمود الحداد46923

1924142915.515.5101.56.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد عبدللطيف كمال عبد اللطيف النجار46924

20228.517914.576.56.55ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد على عبد الرازق مصباح46925

32241929.51718.5121.56.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد عمرو فرج عبد الرحيم الخضرى46926

25.52217.5271412.51066.55.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد فريد عبد الجواد مصطفى حماد46927

27.52718.52616.518115.576.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد محسن عبد المنعم السعيد مهدى46928

29.52520291820121.55.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمد محمود محمد محمود نيل46929

14.596.5248.55.562.564ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمود احمد محمود عبد الحميدمحمد حرب46930

7.5158.519795785.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323محمود محمد محمود الحسينى الشربينى موافى46931

31.52919.529.51719.5126.58.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323مروان ايمن محمد عالم مصطفى46932

30.527.5202917201248.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323مصطفى ابراهيم طاهر عبده السيد46933

24.52315.528.512.51810468ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323مصطفى رضا مصطفى عبد العزيز بدوى46934

26.5241829.515.519113.57.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323نور جمال محمود محمدالمهدى46935

242017.5291418.5104.53.56.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323هانى عبد المقصود محمد احمد ابو العز46936

13.51412.52712.512.579.544.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323وائل مصطفى احمد عبد الصمد بدر46937

30.5282029.519.518127.549ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323ياسر ابراهيم مندور ابراهيم46938

31.528.518.5301719125.54.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323يوسف احمد مصطفى ابراهيم العدوى46939

24.52414.529.513.5181065.57ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323يوسف حماده محمد محمد رزق46940

32.527.5192916.519124.569ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323يوسف شفيق محمد طلعت محمدالسعيدشاهين46941

26.526.517.5291119110.52.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323يوسف عبد الناصر محمد منصور العشرى46942

25191326.51013.593.55.59ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323يوسف محمد ابراهيم محمد فرح46943

2724162815.517110.54.59.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323يوسف محمد محمد محمد هيكل46944

272815.5291120110.558.5ادارة شربين  007كفر الترعه الجديد ع بنين  0323يوسف هالل محمد محمد موافى46945

212215.524.514.515.597.545ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324ابراهيم عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز على حماد46946

23.5251927.5141810949.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324احمد محمد كمال حسن حسن46947

14.514.512.52612.513.5803.58.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324ادهم محمد محمد موسى سليمان46948

272015.528.515.513.5106.53.57.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324اسالم محمد على السيد الحديدى46949

24.5179.525.5111087.546.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324خالد احمد محمد نصر نعيم46950

20.52016.527.513.5179866ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324رمضان السيد حسن عوض العشري46951
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28.5231229.51515.510869.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324زياد عمر طه طه احمد فرج هللا46952

16.5221428.513169458.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324سالم السيد سويلم عواد عيد46953

26281829.51519.5116.559.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324سامى ايهاب سامى ابو المجد ابو المجد46954

222016279.51094.567ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324سامى مصباح الرفاعى محمد شحاتة46955

202116.5271616.5100.569ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324سيف رزق مصطفى عبده الشرباصى46956

11.51710.527.56.56.57347.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324شريف محمد بشير محمد المرسى46957

149.5716711.553.548.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324عادل عبد هللا عادل محمد عبد النبى46958

13.52012.5261619.58869ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324عبد الرحمن احمد حامد ابوملوه46959

22.521.5112812.51295.569ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324عبد الرحمن مغورى رجب محمد المعصراوى46960

211911.526.514.511.592.569ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324على عبد الرحمن السعيد عبد العزيز سعيد46961

23.52313261516.5100.568.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324على عبد الهادى سعد عبد الهادى رزق46962

17.52415.527.5151899.568ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324علي علي باز علي السيد باز46963

18251826.515.519.510389ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324عمر وحيد انس على مصطفى46964

1621.58.526.5121684.559.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324عوض محمد محمد عثمان عز الدين46965

2416122913.518.594.558ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324محمد خميس ابراهيم مصطفى عبد الجليل46966

3120.518.529.51616115.569ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324محمد فوزى محمد فوزى الرفاعى46967

24.517.515.529.51417.510149ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324محمود رفعت رزق المرسي سعيد46968

30221729.517.518.511679.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324محمود محمد محمود محمد النمر46969

322216.52916.519.511679ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324مروان محمد عبد الرحمن رزق ابراهيم النجار46970

26.52016.529.516.517.510979.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324مسعد رمضان يونس يونس عبد هللا46971

222217291515.510559.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324مصطفى محمود على السيد الحديدى46972

28241829.51716116.549ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324مومن ابراهيم ندا ابراهيم االتربي46973

33.5302029.518.520131.589.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324وليد محمد محمد المرسى سعيد46974

3329.52029.518.519.5130.589.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324يوسف ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد46975

28231629.515.51411289ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324يوسف رضا ابراهيم عوض العشرى46976

3129182816.517122.559.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324يوسف محمد محمود محمد حسن46977

2922.51828.514.520112.559.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324يوسف محمد موسى محمد موسى46978

28.5211523.512.518100.568.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324يونس كامل نصر قاسم محمد حرب46979

34.52919.528.51920130.579ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324اسماء خالد على مصباح مصباح46980

29.526.51929.517.519.512289.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324الهام فودة زكريا ابراهيم السيد46981

32.5291929.5172012789ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324اية عبد الصمد توفيق عبد الصمد محمد46982

31.52818.529.519.52012789ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324ايمان رزق عبد الهادى ابراهيم الجزائرى46983

33.529.519.5301718129.589.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324حليمه سامح احمد على العربى46984

3027.519.529.516.517.512389.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324رحمه محمد مصطفى الهجرسى السيد46985

32.525.519291917.512569.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324روضه على سامى على البسطويسى عبد هللا46986

352919.52916.52012989ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324سماء احمد احمد على نوفل46987

25.5241827.5171711269.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324شروق السيد على السيد الحديدى46988

34.529.519.52819.51813189.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324شهد وليد وجيه طه طه فرج هللا46989

3527.518.527171812569.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324منه هللا خالد فاروق محمود غازى46990

34.524.5182818.520123.589.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324مها ربيع محمد عبد العزيز مصطفى46991

3024.5172716.51711578.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324ندى عمرو سمير محمد احمد محمد عمر46992

21.519.5152311.513.590.559.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324نورا محمد محمد محمدموسى46993

26.520.51728.516.51910989.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324نيره اسماعيل رزق عبد الرحمن رزق البطى46994

34.529.517.529.51919.513079.5ادارة شربين  007الشركة ت أ  0324هبه رجب اسماعيل الرفاعى حسن46995

3024.515.521.516.51610857.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ابراهيم ممدوح ابراهيم محمد البلجيهى46996

29.52815.5271618.511668.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد الحسينى محمد الشربينى شلبى46997

32301728.51816.5125.548.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد السيد رضا محمد الشرباصى46998

2921.51418.513.51396.566ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد خالد محمود محمود تقى الدين46999
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19.5161018.510.51274.534.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد رامى رضا محمد مناع47000

21.516.5121413167744.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد رجب محمد الشربيني موسي47001

34.53018.523.51919125.55.55ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد عز رضا عبد المحسن الشربيني47002

26.517.58.5219.5118343.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد ماهر محمد القطب عبد الرحمن47003

000000000ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد محروس محمود القللي47004

24169.518.513.51481.553.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد محمد احمد عبد الرحيم حمد47005

26.522102411.5119437ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد محمد صبحى على الحسينى47006

332615.525.518.518.5118.559ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325احمد محمد محمد ابراهيم عبد الرحمن47007

33.5301427.519191244.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ادهم عزيز محمد عبد الحق محمد47008

322816.527.517.516121.548ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325اسالم الحسينى لطفي الحسينى كامل47009

22.515.511.52016.513863.52.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325اسالم يسرى عبد الرحمن محمد سالم47010

30.528.515.52418.51511758ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325السعيد محمد محمد شحاته47011

313018.528.51816.512638.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325جمال اشرف السيد على السالمونى47012

222071311.51673.52.54.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325حسن محمد على الشربينى موسى47013

2818.5101812.513.58734.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325خالد شريف محمد الحسينى الحسينى حيزه47014

35.527.518.526.5191912748.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325خالد وحيد طلعت وهبة محمد البسيونى47015

32.515152312.516983.55ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325خالد وليد رشيد الشربينى حريز47016

1221921.58.5187255.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رزق محمد رزق على عوض خضر47017

33301923.514.516.512075.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رضا محمد السيد السيد الشرقاوى47018

34.528.516.5241819.5121.545.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رمزى عالء رمزى بدير احمد الجلب47019

35301823.519.518.512656ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325زياد حسين عبد الجليل يوسف المهرانى47020

24.515823.59.51680.544ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325زياد عبده رمضان عبد العزيز النجار47021

32.5301828.519181285.55.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325سامى حامد حامد الصده47022

34.5301926.52019.51304.58.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325سعيد رضا السعيد عيسى رزق هللا47023

3229.518.52617.517.5123.53.57ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325طارق عبد الماجد محمد محمد العتبانى47024

3425.51423.516.518113.536ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325طارق محمد محمد المتولى الصيرى47025

12.511522.59.51160.52.52ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عابد عواد يوسف ابراهيم نصر47026

3124172816.515.5116.556ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عادل السيد سعد محمد ابو النجا47027

2623.512.523.511.515.59746ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عادل محمد عادل محمد سرور47028

15.57518.58.51554.542.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عبد العزيز عالم سمير عبد العليم عصر47029

35.529.51728.51918129.556ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عبد الرحمن مجدى محمد مصطفى شراب47030

3229.513.526181811946.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عبد هللا محروس عبد المنعم محمد غانم47031

33.529.518.526.51718.512546.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عالء محمد محمود احمد الجناينى47032

26.52515.527121710646ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عمار طاهر طاهر عوض عطيه47033

37.5301827.519.518132.53.56.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عمار ياسر محمد احمد سالمه47034

2929.517.526.51713.5119.534.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عمر احمد محمود احمد الدشتى47035

313016.52414.518.511646.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فارس تامر نجيب احمد زين الدين47036

37281824.51619123.546ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فارس محمد ابراهيم عبد الفتاح العطار47037

159.53.515.536.546.523ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فارس وجدي حامد موسى عيسى47038

35.528.518.528.518.519.5129.546.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325كريم عبد المنعم فؤاد عبد المنعم الشبراوى47039

36.530182718.519.513049ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325كريم مجدى عبد الرحيم االتربى النجدى47040

221811.52112.516853.54.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325كريم محروس محمد محمود خدم47041

24.52714.521.516.510.510443.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325كريم محمود محمود محمود العريان47042

3728.51927.5182013069ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد احمد ابو الفتوح السيد رجب47043

332718.528.517.518.5124.55.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد احمد محمود صالح كراكيشه47044

23.52082210.514844.56ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد اشرف احمد احمد احمد الغول47045

261716.52213.516.59544ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد بشير فتحى جاد الشرباصى47046

3430182617.517125.539ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد حسام بدر الدين محمد احمد سليمان47047
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3224.517.52417.514.5115.557.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد حسام محمد اسماعيل هليل47048

3524.515.5281715.512058ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد حمادة محمد محمود الجزار47049

2411101513.51273.54.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد رضا عبد الفتاح محمد حرز47050

4.510514.546.53822.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد زكريا سادات عبد القادر الشاذلى47051

26.5191324.51617996.58ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد ضياء محمد عبد المحسن على القط47052

1345206.512.548.545.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد عبد هللا الحسينى جمعه احمد رويس47053

2621.514291614106.569ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد عوض عبد الحميد حامد العريان47054

16.51322051156.557ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد مجدى ابو المعاطي قويمه47055

1286.516.55.51248.56.56.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمد محمود رزق مسعد عيسى47056

33.53018.52718.513.5127.55.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمود احمد احمد محمد مصطفى عنتر47057

32.529.5172416.513.5119.568ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325محمود محمد سعد عبد الوهاب العريان47058

24.518.513149117945ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مروان ناصر احمد ناصف على النجار47059

2321.51521.513.51094.558.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مصطفى حسين ناجى  المتولى هليل47060

19.515718.51010.5703.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مصطفى سامى على عبد الحميد الشهاوى47061

21.5231419121189.54.58.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مصطفى عصام عبد الرحمن سالم47062

2320.510.516.581578.567.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325معاذ رضا طنطاوى محمد طنطاوى47063

76.53.520.531140.54.55ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ممدوح البدوى عبده عبد العاطى العريان47064

400.50.507.5551.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منير حماده صبرى السعودى47065

1667.510.56104665ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ناجى محمد ناجى ناصف النجار47066

15.510.53.51761052.55.56ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325نادر خالد محمد احمد ابو المعاطى شتا47067

20.515.59179.512.571.545.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325نور السيد فهمى محمد صابر47068

21117.515.55.514.560.546ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325هشام عبده محمد الحسينى محمد47069

1210.56.5165.512.550.557ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325وليد محسن رأفت عثمان غالى47070

1811.5519510.558.55.54.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325يوسف احمد محمود احمد سالمه47071

12.583.514644454.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325يوسف صالح يوسف عبد الهادى عبد الحليم47072

2526172216.514.5106.55.58ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325يوسف محروس محمد محمد على زواو47073

24.512.542112.51474.576.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325اسراء سمير صبرى عبد الرازق الحديدى47074

23.52514.525.51816.5106.558.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325اسالم هاشم ناجى ابو المعاطى فوده47075

292017.52516.518.510858.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325اسماء رزق محمد رزق حسين47076

383019.5282019135.5610ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325اسماء شريف عطيه راجح47077

3628192719191295.510ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325االء حلمى محب المتولى وهيبه47078

18241422.5151793.568.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325االء رجب عبد الشكور محمد غزى47079

32.527.517291916.512589ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325امل عصام محمد محمد عبد العاطى العريان47080

15204.51789.564.55.52.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325امل محمد الشهاوى محمد خدم47081

32.524.518.52518.516.51196.56ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325انجى محمود محمد محمود رزق47082

302518.52517.516.51168.55ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ايمان رزق رزق محمد البهوتى47083

252515.525.517.514.5108.58.54ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ايمان سامى ناجى ناصف النجار47084

21.52415.52612.51299.57.54ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ايه محمد ابراهيم الحسينى خدم47085

32.523.51628.51916119.57.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325بسمله محمد راضى محمد احمد سليمان47086

32.52916.529.51914126.57.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325بسمله محمد رشدى عبده على شعت47087

25.523172516.58.510766ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325بسمله محمود عبد الحميد حامد العدل47088

29291827.514.514.51187.53ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325تسنيم بسام محمود سالمه ابوحسن القط47089

34.52918.5291916.51308.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325تسنيم مازى على الحسينى محمود47090

1422.515.52416.51392.58.54.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325تغريد حماده احمد عبد الرحيم شحاته47091

30.53018.523.51717119.57.55ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325جنه عالء رمزى بدير احمد الجلب47092

3020.513261713.5106.575ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325حنان محمود ناجى ناصف النجار47093

36.52918.53019.515133.58.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325حنين اسامه عبد الجواد جاد الجناينى47094

36.53018.529.519.515.513468ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325حنين السيد حلمى يوسف محمود خدم47095
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33.53018.530181713089ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325حنين جمال فكرى عباس الشازلى47096

342818.52819.51712897ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325حنين محمد احمد حامد حسن الزفيتى47097

9.516.51420.5115.571.542.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325حنين ياسر رفعت محمد عطيه47098

81.558.55.5628.55.52.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325خلود رضا لطفى شتا47099

3323.519282017123.56.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325خلود عصام مصباح ابو المعاطى الزعترى47100

يا رضا بدير ابراهيم البيسى47101 2723.51627.51711.511158ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ران

3227.51828.5181712458.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رحمه خالد على عبد اللطيف عيد47102

37.53020291917135.57.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رحمه مجدى محمود محمد صابر47103

27.516.51124.51413.593.57.58.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رنا محمد عبد الهادى السيد رجب47104

34.523.5172919151234.58.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رناد رزق محمد السيد الحسينى شريف47105

3326.51929.519.514127.57.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325رهف رشدي محمد عبد الهادى عبد الرحمن47106

272613.5251616.5107.548.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325روان صابر رأفت ابو الفتوح العيشى47107

انا كامل محمد فهمى عبد هللا الصيرى47108 343017.529.519161306.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325روف

2325.514.5261212.510149ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ريحان ايمن رزق محمد معوض47109

34.53019.5292016.513379.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ريحانه جمال محمد الشحات زواو47110

38302029.52016.5137.57.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325سماء اسماعيل حسن حسن السيد47111

74.55.5176.5740.538ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325سهام محمد محمد عوض حموده47112

22.5126.517.5910.567.54.55ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325شاديه ياسر محمد يوسف كراكيشه47113

27.525.51625.516.5131116.58.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325شروق محمد السيد محمد على الزواوى47114

2012102213.51377.548ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325شهد محمد طاهر ابراهيم حيزه47115

37.529203019.518.51366.510ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عائشه عالء جمعه محمود منصور زيد47116

39.53020302019.5139.57.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عبير وائل محمد محمد البيومى عبد الرحيم47117

36301828.51819130.549ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325عزه شريف محمد سيد احمد47118

35.5271826.519.519126.56.510ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فاطمه سيد احمد بشير محمد الجزار47119

36.5302029.51920135510ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فاطمه هشام مسعد عبد الحميد عنتر47120

352619.5261917.5125.56.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فاطمه وليد سمير الشوادفى محمد الحداد47121

3627.51925.519.517.5127.589.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فوزيه صابر فهمى محمد صابر47122

3125824.517.5101064.56.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325فيحاء السيد رزق العساس47123

33.527172619.51512348ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325لقاء وفيق محمد حسن قاسم47124

32.529.519.527.519.520128.558ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ليلى عالم محمد يوسف جادهللا47125

35.53019.52819.520132.56.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مرفت طارق محمود المتولى شراب47126

3229.519.527.519.5181286.58ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مريم السيد عبد المنعم عبد المولى يوسف47127

37302029.519.52013688ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مريم رضا نبيه يونس زواو47128

38.5302029.520201386.58.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مريم عبد المنعم محمد حسن حموده47129

2828192917.520121.55.58.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مريم محمد صبحى محمد الصده47130

27.5251126.518.516108.553.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ملك عبد الناصر ابو العينين الحلو47131

3830202920201377.58ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ملك مصطفى كمال احمد ابو النجا47132

383019.529.519171364.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منار وليد محمد الشحات الطهرانى47133

1629.51526.514.519101.568.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منال بركات صبرى احمد الالوندى47134

7104.51571543.545ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منال محمد عبد الحميد الشرباصى47135

38.529.52028.51920135.57.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منه هللا احمد رفعت حامد السعدنى47136

322819291817.512647ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منه هللا الشهاوى محمد الشهاوى عبد الرحمن47137

30291729.51717122.546ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منه عابد حمدى محمد التقاوى47138

29.520828.515.518101.588.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منه على عبد اللطيف احمد معوض47139

393018.5291919135.56.57.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منه عواد محمد على عيد47140

3428.519.529.519.5191316.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منه محمد حلمى عبد الباسط الشهاوى47141

34.529.519.5301819.5131.56.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325منيره طاهر طاهر اسماعيل البيسى47142

302519.5291819.5121.56.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مها احمد حسنين حسنين رضوان47143
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39.53020302019.5139.58.59.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مى محمد محمد عبد السالم عصر47144

332719.5282018127.578ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مى محمد محمود محمد العريان47145

29.523.5182615.519112.548.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325مياده خالد فتحى احمد احمد التقاوى47146

36.53019.52918.519.5133.579ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ميار عبد هللا محمد احمد البهنساوى47147

29.525192816.518.511888.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ندى عزيز احمد محمد يوسف النجار47148

3127192818.519123.56.57ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325نرمين احمد محمد محمد محمود بالل47149

36.529.519.528.518.519.5132.56.59ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325نورهان احمد محمد محمد فوده47150

23.52517.526.51717109.588ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325هاجر السيد الشهاوى عبد الحميد احمد الشرباصى47151

292312.528.512.517105.567ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325هاجر بسام محمود سالمه ابوحسن القط47152

1821142712159248ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325هاجر جمال عزت محمود ابو العنين47153

31.52919.53019.517.5129.589ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325هنا زكي محمد ماهرزكي الصده47154

000000000ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325هناء عامر يوسف ابراهيم نصر47155

33.526.52030201813088ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325وفاء شريف عادل الشحات الطهرانى47156

35.527.5203019.518132.588.5ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325وفاء هيثم عبد الحميد عبد هللا عوض47157

1977.51813.5186558ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ياسمين سعد سالم داود47158

32.5272029.519.519128.5810ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ياسمين عصام محمد السيد الحسينى شريف47159

30.52716.529.517.51712169ادارة شربين  007ممدوح ابو النجا  0325ياسمين مصطفى عبد المنعم محمود العريان47160

32.529.512.529.51912.512356.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ابراهيم عبد القادر المغربي السيد الفقي47161

28.5139.52511.512.587.547.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ابراهيم محمد محمد ابو النجا الحسيني47162

1712.51621811.574.546.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ابراهيم مصطفى السعيد المتولي رويس47163

31.529162917.51912389ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد ابراهيم محمد محمد البيومي47164

35.5282029.5201813369ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد جمال ابراهيم على الشهاوى47165

312017.52916.51711469.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد حسن ناجي حسن حسن سالم47166

29.52617291417115.548ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد سالمه احمد الموافي القللي47167

23.51613.52513159157.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد صبري عطيه الحسيني الحداد47168

271792810179156.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد طه ممدوح الشحات تقي الدين47169

30.52514.529.513.51711358.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد عبد المنعم فوزي محمود خليفه47170

30261729.516.51711968.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد عماد احمد محمد غانم47171

32.52819.529.51819127.579.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد محمد عبد الخالق عبد الخالق رزق هللا47172

31.523.514.5291715115.549ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد محمد فتحي الشربيني خدم47173

12.58.57.5256259.545ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد محمود محمد حسن حموده47174

33.526.51829.51819125.539ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احمد نبيل محمد السعيد الجزار47175

33.52719291919127.589.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ادهم محمد حمدى عطيه عنتر47176

9.5252041440.545.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326اسعد فهمي فهمي ابو المعاطى محمد47177

302316.528.516.516114.569ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326اسالم عماد مصطفى السيد احمد47178

16.5221228.511179058ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326اسالم مسعد محمد محمد الحفناوي47179

22.510.5622.5151276.546.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326السعيد رجب السعيد المتولي رويس47180

12.513.57.517.59.51360.546.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326السيد عواد السيد ابو المعاطي فوده47181

3124.519.52817.519120.589ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326امير هشام محمد ابراهيم حجازي47182

000000000ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326امين محمد محمد طاهر احمد47183

33.525.5202917.519125.569ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ايمن محمد السيد مسعد عيسى47184

31281928.51717123.557ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حازم خالد محمد عبد الشكور غزى47185

212717.5281517108.558ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حسام الحسينى رفعت الحسينى خدم47186

212014.527.512.512.595.549ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حسام رضا محمد المتولي محمد جاد هللا47187

26.52818291818119.569.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حمدى حسن رأفت محمد السعودى47188

21.515617111670.556ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حمدي محمد رمزي محمد شراب47189

2723.513.528131710566.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326راضي محمد راضي عبد الوهاب سليمان47190

2824.514.523.51618106.547ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326رحيم احمد سلطان محمد عامر47191
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10.5187.5227.51365.546ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326رحيم شاكر رمزي محمد السيد شراب47192

610.572176.551.544.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326رضا رجب السيد عمر عامر47193

33.527.51529141611948ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326زياد اشرف فوزي محمود خليفه47194

2819.51126.510.51095.547.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326زياد رضا سعد الخضرجى زيد47195

1916.5625.512.51179.535.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326زياد عماد ابو القيود ابراهيم قاسم47196

35.5281929.5191913159.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سامح صيام محى الدين العساس47197

352818.5301820129.547.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سعيد مشير سعبد كامل خضير47198

3127.51628.517.520120.569ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سمير بسام محمد رشاد ابو النجا47199

3420.515.527151911277ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شريف محمد محمد عبد الهادي الشرقاوي47200

331817.528.51916.511668.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عادل ماهر صالح الدين محمد الجزار47201

3018.516281717.5109.578.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد الرحمن احمد حامد عبد اللطيف ابو النجا47202

3118.516.5281717.511179ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد الرحمن اشرف رفعت محمد بلح47203

20.5166.52615.51584.557.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد الرحمن اشرف علي السيد سعيد47204

000000000ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد الرحمن عالء عبد الرازق الغضبان السيد47205

36.530172819.5201317.510ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد الرحمن محمد فهمي المرسي النحاس47206

2146218.510.560.54.57ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد الرحمن محمد قاسم جالل كامل47207

3929.520292018137.5910ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد الرحمن منير زكي الشربيني موسى47208

26.52117.52818.516111.55.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبد هللا محمد محمد يوسف الشرباصى47209

35.521.52029.518.51712589.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عماد اشرف سالم الحسيني خدم47210

23715.524.5118817.57.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عماد العشري عبد السميع العشري شراب47211

3629.519291919.5132.58.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عماد محمد عبد الباري الحسنين الشيخ47212

246.513226.516725.55ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عمار السيد عطيه عبد الهادي47213

25811.522817.574.536ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عمار ياسر السعيد عبد السالم الحداد47214

28.59.516291619996.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عمرو خالد عبد المنعم الشربينى الحديدى47215

3425182919.519.5125.58.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326كريم ايمن ابو المعاطي السيد شراب47216

312216.528.514.519.5112.588ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326كريم جمال محمود محمد الباشا47217

287.517291619.597.59.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد ابراهيم محمد كمال النجار47218

3018.517.52818171126.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد اكرام محتصم عقيلي محمد47219

23711.526.51416.5824.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد السيد السيد عبد السالم عامر47220

3416.51726.51718.51115.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد الشحات محمد الشحات العطار47221

27.523.51321.513.516.59957.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد جمعه رفعت يوسف47222

21.52017291619103.54.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد جهاد الحسيني عبد الحميد محمد47223

29.526.517.528.516.520118.55.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد حماده محمد عبده الشاذلي47224

000000000ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد حموده علي حسن حموده47225

22.599.525.5131179.555.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد رزق محمد عبد الهادي بالل47226

27.51812.525.518.5151026.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد رسالن مقبل رسالن الشموتي47227

3027.519291817123.54.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد رضا جمال العطار47228

211510.525.510.51682.567ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد صيام محمد علي خضر47229

35.529.51928.51816.5130.56.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد عبد السالم صبرى عبد السالم الشاذلي47230

1863.527.5786253.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد عرفات محمد احمد الحداد47231

31.52316.52917.519.5117.559ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد عزيز احمد محمد الصعب47232

21.585.52412.51471.526.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد محمود الشرباصى على العيشى47233

000000000ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد مسعد عبد الجواد نافع47234

2518.51626.51717.510358.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد ممدوح محمد محمد البكرى47235

30.53015271917.5121.55.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد منير شوقي محمود يوسف47236

31.521.514.528.514.518110.568.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمد نصر علي ناصف علي مجاهد47237

20.56.57.5231115.568.545ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمود ربيع ابراهيم عوض الخميسي47238

3228.515.52918.520123.557.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمود رضا صالح محمد عصر47239
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342917.52517.52012379ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمود رضا محمد محمد الالوندي47240

28281923.51719115.569.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمود محروس عطوه عطوه الشرباصي47241

32.530202918.5191306.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326محمود محمد عيد عيد احمد يوسف47242

29.52419.528.51720118.56.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مدحت عبد هللا محمد فتحي غنيم جمعه غنيم47243

36.53019.52919181347.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ممدوح مجدي رضا عبد الباري العزب الحفناوي47244

3229.519.529.518.52012999.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مهند امير محمد فؤاد الشاذلى47245

1819.59.5271513896.54ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326نادر محمد رجب الحسيني كامل47246

3018.51729148108.55.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326نور رضا علي ناصف علي مجاهد47247

31.523.5192918.520121.57.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ياسر عزيز انور محمد العزب47248

31.52617.529.51920123.56.58.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326يوسف ابراهيم محمد عبد الرحيم47249

25.5006.501.5323.50ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326يوسف رشيد الشربينى السيد حرير47250

2624152615.517106.548.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326يوسف صبري محمد عبد العزيز االمام47251

312612.52814.5191125.57.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326يوسف عماد سمير مصطفى الحسيني الجزار47252

2017.51026.58.51282.54.55.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326يوسف محروس الشربينى المتولى السندروسى47253

352817.5291818127.568.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326يوسف محمود رأفت محمد شراب47254

36.527.517.529.519.519.5130.58.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ابتهال محمد محمود محمد حجازي47255

3527.516.529.51818126.57.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326احالم جمال محمد حجازي47256

3427.51629.5181912558.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326اسراء اشرف محمد محمود الجلب47257

33.5281829.519201287.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326اسراء عبد السالم محمد عبد السالم شطا47258

24.51613.52913199678.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326اسماء محمد محمود محمود حجازي47259

332917.53018.52012869ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326افنان محمود فتحي محمود العيشي47260

3527.518302020130.589ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326امل باسر محمد الحسينى الديسطى47261

33291829.52020129.56.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326اميره محمد خاطر سيد احمد ابو طاقيه47262

14.518.59.5281414.584.53.56ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326امينه مصطفى محمد محمد جاد المولى47263

2417162914.519100.556.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ايام السيد عبد الرحيم عبد الرازق علي47264

33.52816.5291420121510ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ايمان محمد محمود احمد موسى47265

34.5291829.5191913059.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326تسنيم عبد العزيز محمد محمد الحفناوي47266

2624.58.529.51217100.558.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326جهاد هشام يوسف محمد الحفناوي47267

29.52215.529.51515111.55.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حنان رجب الشافعي القناوي الشرباصي47268

322318.528.515.515117.55.58ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حنان محمود محمد الشربيني موسى47269

38.529.518.53019.52013689ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حنين سامي محمود محمد المهدي47270

372918.5302020134.5810ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حنين شريف مصطفى ابو العنين رزق هللا47271

33281829.51919127.559ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حنين محمد محمد محمد صابر47272

36.529.518.53019.5201346.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326حنين محمود عبد الحق محمد السعودي47273

3222162917.520116.568ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326خلود محمد عزت علي العوضي47274

28.51813.52615191014.57.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ذكرى ممدوح عبد اللطيف علي حسين47275

3628.518.52819.519130.56.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326رحمه بالل مصباح المرسي الشيخ47276

31.5261629.518191215.58ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326رحمه عبد السميع عبد السميع البيلي النجار47277

21.517.51627.514.513.5974.57ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326رحمه عزيز عوض محمد الصعب47278

37291929.52020134.568ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326روان محمد انور عبد الحميد الشهاوي47279

39.5301929.520181388.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ريم سمير ابراهيم عبد العزيز مصطفى47280

36.52919.52719181317.58ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326زينب احمد السيد عبد الرحمن البيلي47281

32191527.517.51611158.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ساره راضي محمد عبده المتولي47282

32271527.51918120.557.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ساره صفوت صالح الدين الجزار47283

3122.513241517105.548.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ساره محمد الرفاعى طلبه عون47284

36281829.518.51913049ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ساره يوشع احمد الحسيني شريف47285

362917.52918.5191304.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سحر محمد صفوت عبد الباري يوسف47286

28.51510.52414.51092.549ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سعاد نصر عبد الموجود غازي الشهاوي47287
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38.5291728.519.519132.549ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سلمى حماده محمد احمد البهوتي47288

24.526.51727.51918114.56.59ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سماء السيد الشحات طه تقي الدين47289

35.52817.528.51918128.549ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سماء خالد عبد اللطيف محمود سالم47290

3628172718.517126.549ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سماء مهدي علي ابو المعاطي الديسطي47291

2818162613171013.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326سماح السيد السعيد المتولي رويس47292

36.52917.528.518.51713048ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شاهيناز ممدوح نجاح محمد الشرباصي47293

222115.526.5151810049.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شروق انور انور عبد الحميد الشهاوي47294

33.519.514.529.5181311549ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شمس مجدى كامل محمد سماحه47295

302614.529.516.518116.579.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شهد حسين محب عبد العزيز عسكر47296

3427.51728.519.520126.549.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شهد رشدي احمد عبد الهادي يوسف47297

39281828.519.5201335.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شهد رضا قدري علي محمد جاد هللا47298

38.5281829.519.518133.579.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شهد محمد احمد حلمي عوض العيشي47299

27.5251627.517201137.57.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شهد محمد سعد وهيب الشاذلي47300

3625182819.515126.599.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شهد محمد صادق عبد العزيز الجزار47301

25.52315.528.514.51910769.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326شيرين ايمن محمد عبد الهادي الشرقاوي47302

37.528192919.51913389.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عائشه السيد ربيع ابو الفتوح الشاذلي47303

2926.516.52718.520117.588.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عائشه صابر عبد ربه المنسي الشيخ47304

34.529.517.5291920129.579.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عبير حماده مصطفى محمد مصطفى شريف47305

29.523.517.529.518.516118.579.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عال اشرف فرج صقر47306

37.52919.529.52019135.5810ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326عال محمد عبد الحميد عبد الحميد الجنايني47307

32.52817.528.52020126.579ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326علياء الحاج رأفت محمد الشرقاوي47308

22.52317.529.51516107.569ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326علياء محمود حمدي نعمان الشحات47309

22.52215.527.515.51710349.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326فاتن محمد يسري محمد حسين47310

3528182919.519129.579.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326فاديه عبد المنعم المتولي عبد المنعم هليل47311

312817.529.519.519125.5710ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326فاطمه العربي ابو المعاطي المرسي شتا47312

232016.52914.51910389.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326فاطمه سعد الحسيني الحسيني جمعه47313

312618.5282019123.5810ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326فاطمه وليد محمد احمد عبد الرحمن الجنايني47314

34.52618.529.51919127.589ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ليلى اكرامي طاهر محمد الشرباصي47315

3829.519302020136.589.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ليلى محمد المتولي محمد رويس47316

22.527182917.51911489.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مروه محمد السيد مختار غنيم47317

3629.51829.5202013389.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم ابراهيم ابراهيم عوض الخميسي القط47318

36.53019292020134.589.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم اكرم علي الكيالني محمد مدكور47319

34.5301929.5202013369.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم حمدى محمود الغندور47320

36.5291929.5202013469ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم خالد احمد محمد غانم47321

3028.517301919124.5710ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم سعد سعد على هليل47322

3327.517.5301818126710ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم صيام محمد الشهاوي محمد47323

36.5301929.5201913569ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم كامل محمد حامد جاد هللا47324

37291829.51920132.589ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم محمد عبد اللطيف محمود سالم47325

342918.529.51918.513088.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم مصطفى محب صادق جاد هللا47326

30.52716.529.51817121.557.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مريم ناجي محمد علي جاد هللا47327

37291929201813468ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ملك محمد خاطر سيد احمدابو طاقيه47328

33.5261729.514.518.5120.569.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ملك محمد رشيد الشربيني حريز47329

36.52918302019133.568ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ملك مدحت محمود المتولي اسماعيل47330

16.516.5142512.510.584.579.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326منار محمد السيد عيسى عبد الحافظ الشهاوي47331

37.5291929.519.518134.589ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326منه محمد محمد المندوه الجزار47332

31.525152916.51811767.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326مي محمد سامي عبده حمزه47333

18.517.57.522.55.516.571.567ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326نانسي رشدي رشدي شعت47334

32.52816.528191812468ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ناهد زهير محمد ابراهيم الصده47335
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3327.516.528.51918124.589ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ندى ابراهيم عبد المنعم صالح كراكيشه47336

36.5281929.5201813368.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ندى السيد احمد احمد علي الشرقاوي47337

000000000ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ندى رضا احمد شحاته السعداوي47338

38.52919302016.5136.569ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ندى زينهم عبد اللطيف محمد الطهراني47339

29.524.514.52715.51711169.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ندى عاطف علي ابو المعاطي الديسطي47340

37.528.519292020134610ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326نسيبه ابراهيم المتولي الحسيني الالوندي47341

3129.517.5291918126810ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326نوران رضا محمد محمود سنه47342

31.5261827.5181912189.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326نورهان عبد هللا رشاد السيد محمد السيد47343

22141426.5111787.548ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326هبه حمدي السيد علي احمد السالموني47344

32.5281827.5181812458.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326هدى رضا لطفي محمد العدوي47345

32.52615.525.51619115.557.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326هناء بالل رضا محمد محمد خدم47346

3628.519.529.519.518133810ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326هناء حسين ابو المعاطى رزق الشرباصى47347

352919.529.518.519131.5810ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326وفاء عبد هللا محمد محمد النجار47348

35.52819.52718.517128.5610ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326وفاء محمد احمد الحسينى الحسينى حيزه47349

2623.51427.51516106510ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326وفاء ممدوح محمود عبد الحق عبد اللطيف47350

28.52116.5281819.511269.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326والء منير جمعه محمد احمد الحداد47351

37.52819.5292020134610ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326يارا محمد علي عبده حمزه الهاللي47352

36.529.519.5292020134.58.510ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ياسمين ربيع محمد ابو الفتوح منصور47353

38.52719.527.51818.5130.58.510ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ياسمين صبري بشير ابو المعاطي ابو العنين47354

33.5191825.51618112610ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ياسمين عيد محمد عيد زرع47355

3627.519.52920201328.59.5ادارة شربين  007رأس الخليج ع الرسميه  0326ياسمين محمود محمود محمد البرهمتوشى47356

58.512.513.510.519.55054.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم احمد ابراهيم احمد السروى47357

2817.514.513.5121985.56.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم السيد السيد على محمد47358

28.523.518.52615.519.511267ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم عالء ابراهيم محمد سالم47359

211918.52312.517946.56ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم محسن فاروق احمد ابراهيم47360

30.52518.524.516.51611568ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم محمد ابراهيم شوشه47361

342719.5282020128.587.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحميد بدوى47362

2823.518.521.51420105.585.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم محمود محمد منصور عوض47363

302117.5191420101.587ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ابراهيم نشات عيد ابراهيم البسيونى47364

21.51512.5141014.5736.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد ابراهيم محمد ابراهيم حسن مرعى47365

37.524.519.5231618120.56.56ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد ابراهيم محمد عادل ابراهيم رمضان47366

3126.51926.518191218.54ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد احمد عبد السالم عبد الرحمن السيد47367

28.514.5141913.51989.574ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد السيد السيد عبد الحميد محمد47368

23.51714.51911198575ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد السيد محمد عبده سعيد47369

28271926.51619.5116.588ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد حسام رجب صدقى السيد47370

1514.513.51913187564.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد حماده احمد بيومى سليمان شوشه47371

33.52419.5241718.511887.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد حمدى ابراهيم محمد ابراهيم47372

30.525182115.5181106.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد خالد احمد البيومى احمد47373

3021182315181076.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد خالد السيد منصور السيد47374

31.527.519.524.51418.511777ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد سامى عبد الفتاح حسنين حسن47375

2220171412.51985.578.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد سالمه صالح محمد47376

15.513.515.512.57.51764.56.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد سمير المرسى حسن47377

2116.517.518.51417.587.567.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد شريف عبده على احمد47378

332618.52517.519.51206.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد شريف محمد على حامد على47379

27.517.519251619.51055.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عادل سعيد عطيه47380

26.52519.523.516.5191115.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عبد هللا احمد عبد هللا عبد الفتاح47381

31.5291927.517201248.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عبد الحميد حسن عماره عبد هللا47382

2826.518.526.515.52011589.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عبد الحميد محمد على سبتان47383
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29.525.51924.51620114.599ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عماد ابراهيم عبد الواحد احمد47384

2323.515.521.5142097.55.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عماد احمد السعودى محمد47385

27.526.51824.516.5201135.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عماد السيد رمضان47386

2827.517.5261519.511488ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عماد محمد مصطفى47387

272618.52616.517.51145.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد عمرو عز الدين عبد السالم جاد47388

246.517.521.514.519.58487.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد ماهر محمود محمد العطار47389

22.51417.522.511.5198868.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمد احمد سليمان الحناوى47390

24.51818.52314.517.598.569ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمد احمد على47391

32.525.5192418.518119.558.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمد اسماعيل محمد التابعى عرام47392

2123.5192217.51710387.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمد حسينى محمد سويدى47393

3025.5192518.51711888ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمد محمد الزمزمى47394

21.518.51921.515.516.59687.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمد محمود عبد الفتاح محمد47395

25.5211718.51118.59388ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمود احمد السعيد البندارى47396

9.59.51212.5915.552.586ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمود السيد حسن الجندى47397

35.528.5192618.520127.55.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد محمود محمد ابراهيم السيد47398

24.5715.510.51316.570.574ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد مدحت محمد ابراهيم محمد47399

23818151617805.54ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد مسعد طه يسن47400

17.511.51014.5916.562.555ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد ممدوح احمد ابراهيم على النمر47401

25.530111411.516.5927.52.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد ناصر محمد عبد الفتاح47402

36.53019.528191913358ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد وائل فتحى فرج ابو الهدى47403

31.52815.524.517.517.51176.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد وليد عبد هللا علوان مصيلحي47404

36.53019282020133.57.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327احمد ياسر محمد صادق47405

35251528192012258ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ادهم محمد ابراهيم ابراهيم محمد غانم47406

16.517.5918712.56885ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327اسماعيل محمد محمد اسماعيل اسماعيل47407

22.515.514.518.510168174.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327اسماعيل هانى اسماعيل غانم اسماعيل47408

2616.517.527.51815105.576ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327السعيد حسام السعيد السعيدجاد47409

27.51917.520.51615100.57.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327السيد محمد اسماعيل ابراهيم بدران47410

31.52316.520151610677ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ايمن ناصر محمود هالل47411

2414.515.514.513.519826.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327باسم محمد فاروق محمد عبد المنعم47412

3727.51929.520201338.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327بالل احمد فتحى هالل احمد47413

15.58.512111117.5585.54ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327بالل محمد فاروق محمد عبد المنعم47414

352919.52819.519.51317.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حازم عبده محمد عبد الهادى رخا47415

352818.527.51919.5128810ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حازم عالء السيد محروس مصطفى47416

21.517.518231417.59458ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حازم محمود على البدرى يوسف47417

36.52919.52819.518.5132.57.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حسام احمد محمود عوض عطا47418

131013.517.5610.56075.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حسام عبد النبى فتحى محمد سيد احمد47419

322512.52614.51711069.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حسن احمد عثمان حسن السيد47420

19.51316.520213.57158ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حسن حماده احمد الدادمونى السيد47421

31.524.518272016.51217.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حسين عالء عبد المجيد احمد ابراهيم عبد الكريم47422

271917261017.59977ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327حمدى احمد حمدى السيد محروس مصطفى47423

282316131019.59057ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327خالد بركات عبد العال السعيد47424

302417.516.510.51998.556.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327خالد محمد ابراهيم احمد محمد47425

28.517.516.5137.517.58357ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327خالد محمد احمد يوسف عوض47426

3226182612.519.5114.557.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327زياد سامح سعد محمود محمد47427

25.51915.516.5719.583.567.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327زياد صالح احمد الشربينى احمد يوسف47428

372718.526.519.518.5128.58.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327زياد عادل عبد الصبور عبد العال47429

3127192917.517.5123.56.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327زياد محمد السيد وهبه محمد زناتى47430

302717.528.516.517.5119.558.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327زياد محمد فاروق حسن محمود47431
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23.52115.52311159458.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327زياد محمد فاروق سويلم سالم47432

322618.5241817118.578.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327زياد وسام فوزي سويلم العزب47433

33.52218.526.516.5161175.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327سامي محمد شعبان محمد حسانين47434

27.51912.516617815.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327سعد احمد سعد محمد شحاته47435

30.527.5172312.517.5110.568.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327سالمه الشحات سالمه عبد اللطيف محمد47436

3429172313.517.5116.568.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327سمير تامر سمير رزق حسن47437

29.5261628.5131711358.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327سيف الدين محمد السعيد رمضان احمد47438

30231823.51317107.556.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327سيف محمد رضا سعيد محمد ذكرهللا47439

28.52517.528.513.51711356.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327شريف السيد فتحى ابراهيم محمد47440

2817.517.522.511.518.59777ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327صبرى ابراهيم السيد محمود االمام47441

19.56.5817.551656.52.54.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327طارق عوض محمد على ابو عيشه47442

21.515.58.5165.513.5676.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327طه هاني وهبه طه متولى القط47443

199.5714212.551.565.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عادل احمد اسماعيل محمد47444

16.57.56132.51345.565.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عادل السيد حلمى سليمان47445

312819.522.51717.51188.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عاصم خالد عزت عبد الجليل عبد الجليل47446

372818.52918.519.513185.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن احمد لطفي محمود الشعراوى47447

3116.517291717110.575ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن اسامه صبحى محمد محمد هاشم47448

24.51313.517.5817.576.556ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن السيد متولى نعناع47449

38.52919.530202013788ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن جمال على عبد الهادى على47450

3325.5192816.51912269ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن سعيد محمود لطفى صالح47451

29.525202917.516.512179ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن شوقى محمود فؤاد كشك47452

35.5282029.515.519128.579ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن صبرى عبد الفتاح ابراهيم47453

24.52312.524.512.5189778.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن عماد رفاعي بدوى نصر47454

777.517.52134125.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن محمد حسنين محمد ابراهيم47455

12.515716.56.51557.556ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن محمد رمضان محمود فرج47456

2216.56.5164186555.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن محمود عبد العزيز اسماعيل السيد47457

15.512.58.517.53.51857.575ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن معوض عبد الرحمن محمد رمضان47458

5137.510.52153856.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد هللا ابراهيم عبد هللا محمد الدسوقى47459

36.52920302019135.559ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد هللا احمد جمال الدين محمد العسال47460

21.51519.518.510.5198547ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد هللا السيد عيد السيد جودة47461

22191118.58.5187946.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد هللا حامد عبده محمد البهى47462

34.52419281519120.557ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد هللا عمر السيد بدران عبد العال47463

28.5201223.59189346.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد هللا كامل صادق السيد المصرى47464

25.52210.521.510.5189048.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد هللا محمود محمد عبد الهادى محمود محمد موسى47465

25.517.510.52110.5188547.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد المنعم محمود عبد المنعم محمود الشيوى47466

24.519.510.519.510178446ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الحميد السعيد عبد الحميد سالم هالل47467

30.521.51122.512.5189855ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عبد الرحمن محمد عبد العزيز ابو الحمد احمد47468

23.5201917.511189154.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عرفه محمد عرفه احمدابو النجا47469

35282027.517.51812867.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عصام حسين سمير محمود عبد الرحمن47470

37.52918.52614.520125.576.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327على السيد حسن السيد احمد47471

26.527162010.51810055.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327على سامى سعد فرج47472

17.522.58223.51873.545.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327على محمد على القناوى عبد السالم47473

34.52618.526.51717122.545.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327على محمد فتحى حسين ابو الخير47474

20.519.59.5207.5187765.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327على وائل عوض محمد عوض47475

262315.52111.5189746ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عمر احمد ابراهيم نجيب السعيد47476

3328182415.517118.539.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عمر احمد محمد سالمة حمامة47477

352818.526.515.519123.5510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عمر عبد الرحمن معوض محمد يوسف47478

332014.52211.51910146.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عمر مسعد السيد محمد درغام47479

Page 973



Term1

31.5241422.511.518103.547ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عمر هانى السيد محمود محمد47480

25.521.5717.56.516.57836.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عمرو طارق نعيم نصر الدين محمد احمد47481

30.524.511.520.57189447.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عمرو ياسر فتحى شعيب47482

272616.52213.51810558ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327عيد نشات عيد ابراهيم البسيونى47483

30271823.514.51611377.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327فارس متولي احمد متولي47484

32.528.51522.51318111.576ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327فارس محمود حسن محمد حسن47485

30.52718.52616.518118.566ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327فارس وسام فوزى سويلم العزب47486

1913.511.54.56.5175545.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم سالم رجب سالم منصور47487

37.527.52028.51919132.568ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم صبحي سليمان عبد العزيز ابراهيم47488

24.521.519.5614.5198665.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم عبد هللا اسماعيل عبد هللا47489

3428.5182717.51912557.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم عصام عبد الفتاح ابراهيم احمد47490

1216.5137.56.51855.545ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم محمد حسن محمد مصطفى47491

13.521.517.512.59177445.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم محمد سليمان بيومى سليمان47492

25.525.51627121710676.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم محمد محمد احمد اسماعيل47493

372819.529.5201913477ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم منصور رمضان منصور47494

32.524.518.515.5161810766ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم موسى عبد العليم عبد العليم حسن47495

2420.512.519.5131889.555.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم هانى رأفت محمود مسعد47496

332618.526.518.519122.578.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327كريم هانى محمد عطيه شاهين47497

37.527.52029191913379.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327مؤمن محمد احمد محمود47498

2926.518.51916.518109.559ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327مازن وائل ابراهيم رجب محمد47499

252715.521.515.517104.575.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327مجدى محمد صبح ابراهيم البيسى47500

35271925.517.518.512465.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327مجدى محمد صبرى السنوسى محمد47501

37.5301927.516.518.5130.574.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد ابراهيم بكير ابراهيم محمد الديب47502

36.52819.524.51617124.555ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد احمد فاروق حسن مصطفى47503

3419.517.522.51718.5110.564.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد احمد مصطفى احمد على47504

28251417.51216.596.567.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد اسالم محمد صادق السيد47505

34.526.5202416.517.5121.565.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد اشرف محمد سالم عمر47506

3020.518.525.515.518.511025ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد السيد احمد السيد احمد47507

28.522.520231618.511054.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد السيد صبح بركات47508

32.521.5202417.518.5115.555.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد السيد فتحى السيد احمد سته47509

23.5119.512.512.518.56955.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد السيد محمد السيدغانم47510

28.52717201318.5105.566ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد ايمن محمد عابد على47511

3020.518.524.516.519.511054.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد ايمن محمد نعيم السعيد فرحات47512

235.511751851.555ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد تامر محمد السيد المرسي47513

372919.526.518.520130.567ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد تامر محمد رمضان احمد47514

3428.519.525.517.517.512554ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد جمال عبده على الطنانى47515

311215.524.514.514.597.555ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد جمال عوض محمد حجازى47516

3420202415.513.5113.554.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد جمال متولى خضر محمد47517

22.54820121766.553.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد حسام الدين عبد المنعم محمد ابراهيم47518

28.548.520.58.519.57053.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد سامح عبد الرحمن سليمان المسلمانى47519

2088.520.5919.56655.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد سامح عبد القادر عبد المقصود ابراهيم47520

31.521.510.5229.519.59555ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد سامى احمد عوض بحيص47521

35.527.519.5251719.5124.556ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد سمير حسن احمد حسن47522

34.524.52026171912256ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد سمير عبد هللا هاشم صديق47523

2827202616.518117.566.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد شريف حسانين عبد الحميد47524

34242027.51817.5123.566.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد شعبان محمد ابراهيم محمد نعناع47525

1014.59.52.5316.539.561.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد طارق السيد على الشاويش47526

38302029.52020137.569ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد عادل صبحى شعبان47527
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28.5181822.513.520100.565.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد عبد هللا محمود السعيد فضل47528

35292029202013368ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد عبد الناصر محمد سالم سالم47529

28251925.51319110.587.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد عصام احمد احمد سالم47530

3.514.512.51761753.555ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد عالء متولى على عوض47531

291816.522.514.519.5100.566ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد على منصور عبد هللا منصور47532

272318.523.5131810586.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد عماد محمد حمدى عبد الرحمن السيد47533

332018.523.5152011078.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد عمرو رأفت محمد محمود47534

26.519.518.51814.5209775.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد فتحي فتحي محمد عامر47535

617.513.522.5316.562.573ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد مجدى عبد الحى محمد يونس47536

302420251618.511587.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد محمود محمد عبد الرازق47537

6.58.510.51011436.573.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد مدحت شحاته ابراهيم محمد47538

31.528.5202511.516.5116.574.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد نشات شعبان عبده شعبان47539

17181618.56.5157667.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد هانى احمد عرفة47540

37302029.52020136.587ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد هانى نبيل محمد بدوى47541

30.523.51925818.510667.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد وائل محمد على زينه47542

31.521.518.527.511.517110.567ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمد وليد احمد ابراهيم السيد47543

34.5232021.51516.511477.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود ابراهيم محمود ابراهيم اسماعيل47544

2020.56.512.5314.562.576.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود احمد البدوى عبد الحى  محمد على47545

36.525.520271715.512687.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود السيد محمود ابو المعاطى العزب47546

34.524.520271717.512377ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود عاطف محمد الحسنين مراد47547

199.59198.514.56547.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود عبد الرحمن محمد شعبان عبد العزيز47548

24.518.514.522.511.515.591.577.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود محمد محمد فتحى السيد الوصيفى47549

27.52314.513.51017.588.567ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود محمد محمود احمد الجالد47550

33.52616.527.516.5181207.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود مدحت فوزى حسنين احمد47551

25488.55.515.55167ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود نبيل عبد الحليم اسماعيل ابراهيم47552

12518.53.512304.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327محمود ياسر عبد المهيمن عبد الحميد ابراهيم47553

2385167145958ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327مروان السيد محروس السيد شحاته47554

2110.55.513.54.513.55576.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327مصطفى السيد حسين الباز شبانه47555

22148.510.5712.5625.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327ممدوح محمد ابراهيم شعبان محمد47556

3217161916.515.5100.569.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327مهند محمد فوزى عبد العظيم احمد47557

9.511593.515.53847ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327نور احمد مصطفى محمود47558

22.57.55.58.5414.54858.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327نور محمد على محمد المرسى47559

2710.5718.511.51474.578.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327هادى محمد كمال خاطر محمد47560

292111.5181016.589.579ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327هانى عالء ابراهيم محمد بدران47561

3220.59161416.591.579ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327هشام محمود سالم طه سالم47562

2716.5101310.517776.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327وليد تامر عبد المنعم حسانين الديب47563

2213.516.521.5716.580.54.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327وهبه محمد السيد احمد رعب47564

34.526192913.5191227.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يحيى وليد منصور محمد رزق47565

32.52918.52814.519122.57.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف احمد السيد عبدة السيد47566

28.524.518281318.51124.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف احمد رضا محمد المنشاوى47567

32.523.518.5251218.5111.588.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف احمد كسري محمد السروي47568

30.519.51720.51116.598.549ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف احمد محمد محمد يوسف47569

33281926.513.519.512078.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف حماده كسرى محمود حسن47570

36.5271927.51519.512588ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف رضا السيد حسن الديب47571

37.5301926.516191297.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف سمير صبرى الطنطاوى السيد47572

3328.5192312.5171167.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف عاطف فتحى ابراهيم ابو فندى47573

29.52319.528121911237.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف عبد هللا المتولى عبد الفتاح المتولى47574

33.52819.525.517.5191246.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف عبد النبى ابراهيم الدسوقى محمود47575
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34.53019.5241718.512558.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف عمرو محمد طلعت محمد هاشم47576

3119.519.5189.51997.576ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف محمد عبد الفتاح السعيد47577

3728.518271417.5124.57.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف محمد عصام محمود موسى الديب47578

29.5181720.513.51698.556ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف محمد محمد كامل حسن47579

30.5151616.510.518.588.577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف محمد محمد محمد فرج47580

13.5151817.58.51572.55.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف وائل نعيم نصر الدين محمد47581

33291823.517.5171215.56ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنين  0327يوسف وليد شبانه عبد الحميد بحيص47582

35292027.517.5171295.510ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328ابانوب اميل وهبة زخارى47583

21201826.51617101.54.510ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328ابانوب هانى فهمى سليم فهمى47584

2621.520281011105.57.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد السيد محمود عبد الحميد47585

36.529.52027.51819131.5710ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد ايمن محمد حافظ عبد اللطيف47586

2320.51325.510.510.592.585.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد ايهاب محمد محمود محمد47587

27262027.51114.5111.57.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد جمال محمد المتولى البسيونى47588

27.5251927.512.513.5111.55.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد سامح محمد مصطفى متولى47589

37.5302028.516.516.5132.569.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد سمير فرج على العطار47590

35.528.519.526.515.517.5125.55.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد سويلم فاروق سويلم سالم47591

20.524.518.52610.513.510058ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد عبد الرؤف السيد الغريب ابراهيم47592

33.527.5202715.515123.559.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد علي محمد بيومي محمد47593

3428202713.515122.57.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد عماد فتحى حسن عبد الجواد47594

16.51213.524.58.515.5756.56ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد كمال العتبانى حسانين محمد47595

14.51211.5257.51270.55.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد محمد ابراهيم حسين47596

3422.519.528.51613120.56.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد محمد احمد مصطفى عبد العزيز47597

34.523.518.527.51513.5119810ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد محمد العوضى ابراهيم السيد47598

1920.512.526.512.512.5914.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد محمد امين الحسينى عبد البر47599

33.51519.52716.519111.55.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد محمد عادل عبد المنعم47600

2718.51727.510.518100.558ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد محمد عنانى ابراهيم عنانى47601

262317.5281118105.546ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد مصباح ابراهيم العوضى حسن47602

30.524.518.52813.5201154.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد وائل مصباح هالل ابو فندى47603

35.525.51929191812838.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328احمد وليد العوضى ياسين العوضى47604

27.521.5172814.518108.537.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328ادهم تامر مسعود عبده عبد الجواد47605

19.513.5182916169638ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328ادهم طه عبد العال رمضان عبد العال47606

34.52719301819128.569.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328اسامه سامح ابراهيم شعبان عبده47607

3426.5183016.5161253.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328اسالم محمد السعيد رمضان47608

3424.516.530171312247.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328اسالم محمد سليمان محمد حسن47609

3321.51727.516171155.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328اسماعيل احمد اسماعيل محمد انور47610

3621182917.518121.53.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328اكرم بكر احمد محمد رعب47611

33191629.514.51911257ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328السيد ابراهيم محمد بيومى47612

21.522.51627161310346ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328السيد سامح صالح محمود صالح47613

272318.5301719115.53.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328الصاوى عيد رأفت سالم الصاوى47614

26221829.514.51411048.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328امير عماد مترى سمعان تادرس47615

22.5251829.510191053.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328اياد انور محروس فتوح العزب47616

1241324.5101763.52.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328ايمن السيد الغريب محمد اللمعى47617

27.523.5173017.516115.53.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328بكر محمد جمعه على المشد47618

38.527.518.5301919.5133.53.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328بوال ماهر يوسف ابراهيم بدوى47619

1815.517271714.594.52.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328بيشوى اسامه عطيه بغدادى موسى47620

37.526.5183019171313.510ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328بيشوى كرم بشاى شنوده47621

3322.517301716.5119.53.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328بيشوى ماهر يوسف ابراهيم بدوى47622

3123.51727.516.513115.54.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328جابر حسن حافظ محمد سلو47623
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272116.528.515.513108.557.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328جالل على جالل سيد احمد47624

37.523.514.5301719122.556.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328جمال احمد عباس عامر47625

3823.5163018.52012647.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حسام وليد حسانين محمد عبده47626

37.52916.53018.519131.546.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حسن ابراهيم لطفى محمد عبد الرحمن47627

382818.5301920133.526.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حسن الحسين حامد محمود شعبان47628

331711.52912.52010317ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حسن ايمن حسن السيد47629

31.516.511.5291318101.54.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حسن عمر ابوراضى محمد خضر47630

2711.512268.516854.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حمادة محجوب ابراهيم اسماعيل ابراهيم47631

309.516.528.516.51610147ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حمدى محمد السيد صبحى طه47632

3510.514.528.515.511.510456.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328حمدى وائل كامل ابراهيم47633

29.51214.52812.517.596.536ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328خالد احمد نجاح محمود47634

37.526173017.5191284.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328خالد اسامه فتحى محمد عبد الرازق47635

38.52516.53015.519125.53.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328خالد مجدى السعيد محمد بدوى47636

22.512.515.527.513.51191.545.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328رفعت طارق السيد محمدالدمرداش47637

38.524.517.5301817128.549ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328رفيق فارس سمير زكي47638

33.51914.529.51519111.538ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328زياد سامح احمد حسن الهوارى47639

35.524.5163016.520122.547ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328زياد محمد رجب احمد ابراهيم47640

352314.5301719119.53.56.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328زياد محمود علي احمد باشا47641

3412.514.530131810456.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328سامى ابراهيم عبد المقصود جمعه47642

38221528.51618119.548.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328سامي رجب السيد رجب المرسي47643

29.58.513.528.510159045.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328سعد متولي سعد حسانين محمد47644

223.514.5291015793.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328سليم الشحات سليم الحسينى47645

3419172917.519116.569.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328سمير محمد متولى على السروى47646

3525.51729.515.519122.54.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328شريف محسن احمد محمود مدكور47647

352317.53017.5191233.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328طارق محمد السعيد عطيه البسيونى47648

282014.5281318103.52.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328طارق وليد احمد البدوى عوض47649

3722173014.520120.546ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328طه ناصر عبد العال السباعى على47650

39.528.519.529.517.519134.559ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عادل ممدوح مندوه محمد محمد47651

37.52319.529.517.517.512759ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عادل ياسر علي حامد شلبي47652

3622.518.529.516.517.512358ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن احمد احمد رضوان47653

3223.517.529.516.51911947.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن السيد عبد الرازق صبح المشد47654

38.527.516.529.5171812957.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن السيد عبده عبد الحليم47655

3527.51724.513.517.5117.54.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن امين محمد صبحى جاد الحق47656

36.52918.52916.518.5129.549ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن خالد محمود فرغلي ابراهيم47657

38.529.518.53017.518.51344.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن رضوان محمد عبد الملك على اصالن47658

141013.5248.514.57036.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن سعيد حمدي سليمان فضل47659

29.525.516.528.5131311346.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن عماد فاروق احمد سودان47660

29.528.518.527.516161203.56.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن محمد احمد القاسمى شحاته47661

21.525.515.52710.51510067ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن محمد احمد محمد عمران47662

37282029.51717131.55.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الكريم محمد محمود عبد المجيد بحبح47663

3023.52028.517191196.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد هللا ابراهيم االمام عباس47664

2816.514271517.5100.538.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد هللا السيد عبد هللا احمد عثمان47665

3829203019191367.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد هللا طارق عبد السالم خليفه47666

27.55.51726.51317.589.558ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد هللا محمد ابراهيم احمد حالبه47667

35.525.51825.512.519.511748ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد هللا محمد احمد القاسمى شحاته47668

36291928.51619128.549.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد هللا ناصر عبد هللا محمد االمام47669

26.528192916.51811947.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد هللا وليد عطيه عبد المقصود البنا47670

14.514323.5412.55923ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبد الرحمن هالل احمد هالل47671
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26.515192816.51310548ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عبده عنتر خيرى المصلحى محمد47672

30.5301926.518.518.5124.55.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عثمان محمد عثمان اسماعيل47673

36302027.51918.5132.55.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328علي عصام عبد المعبود علي فياض47674

25.5262027.518.516117.54.56.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328علي محمد علي عبد الرازق47675

26.5262027.518.518118.548ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328علي وليد عبد المنعم عبد الحى47676

36.529202819.5191334.55ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عماد محمد صبحى ابراهيم المرسى47677

36302028.519.51913458ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عمرو محمد عبد المقصود جمعه على47678

29.5252027.518161204.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328عمرو ياسر حسيب عبد العزيز47679

20.519.515261313943.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328فارس سامح السيد المهدى عبد العزيز47680

373019.528.51818.51336.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328فتحي محمد فتحي توفيق الكيالني47681

39301928.51916135.548.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328فتحى ياسر فتحى محمد بدران47682

35.5302028.51716.513148ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328فرج محمد فرج ابراهيم عبد العال47683

31.525202818.5161234.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328كريم محمد سالمه السيد الوصيفى47684

37.530202818.51513459.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328كريم محمد عبد الخالق علي يدك47685

272419.52716.514.51145.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328كريم هاني جمال محمد ابراهيم47686

32.5302028.518181294.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328كمال احمد كمال حسن عارف حسن47687

16221528.51117.592.547.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328كمال وليد عبد البديع كمال عبد السالم47688

3023.519.522.51216.5107.537.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد ابراهيم عبد الجيد ابراهيم مرسى47689

34271824.513.517.51174.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد ابو الفتوح محمد ابو الفتوح عبده47690

1018.510211012.569.553.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد احمد عبد الفتاح محمد47691

383019.526.51916.513358.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد السيد رضا توفيق الكيالنى47692

383019.52619.516.513347.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد السيد طلعت فهمي المرسي47693

38.530182819.516.513448ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد السيد محمد صبرى فتحى47694

2828.516.524.51816115.556ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد توفيق محمد توفيق عرابى47695

29301925.51716120.54.54ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد حماده صالح ذكى شعبان47696

2326.51825.516.513109.545.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد حمدى محمد الديب محمد الديب47697

162413.52512.5139146.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد خالد السعيد محمد بدوى47698

181017.52314.513.58347.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد رضا محمد زغلول البغدادى47699

105719.551046.511.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد رمضان عبد الجليل هالل47700

21.56.513.52211.5157556.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد سعيد بهاء الدين صادق عثمان47701

35.5281828.519.520129.579.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد شريف سعد حسيني محمد47702

232016.522.510.51892.52.54ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد صالح ابراهيم سليمان عطوه47703

20.5191626111792.556ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد صبرى االمام عباس االمام47704

20.517.518231517945.54ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد علي الدسوقي ابراهيم47705

29.522.51928151711485.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد عوض سامى المشد47706

34.52920291917131.577ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد فتحي عبد العزيز متولى47707

28.52619261416113.55.56ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد مجدى احمد محمد احمد47708

12.5191119.59137153.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد محمد محمد احمد احمد47709

29.52218291418112.578.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد محمود السيد احمد47710

36282029191813279ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد محمود محمد محمد عبد القادر47711

34.52515.529141411878ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد مصباح محمد محمد على47712

35.5282029.519181327.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد نشات صالح منصور47713

3425.520291817126.55.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمد ياسر محمد السعيد السيد47714

30.52120291818118.57.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمود ابراهيم محمد ابراهيم شحتو47715

36.524202918.516.51285.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمود ابراهيم محمد عبد السالم سالم47716

1821.5202811.515.5995.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمود احمد صبرى محمد عطيه47717

36.529203019.5191357.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمود خالد البيومي سالمه البيومى47718

712.5818.52.512.548.546ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328محمود هشام صالح منصور ابراهيم47719
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3626.52028.517.518128.57.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328مصطفى احمد هشام محمد على التمامى47720

26.52519291614.5115.55.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328مصطفى على مصطفى محمود احمد47721

15.591727.51413.5835.53.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328ممدوح رضا احمد سيد احمد47722

33.526203018.5181285.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328وليد طارق محمد شوقى السيد47723

6121126613.5617.56ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328يوسف السعيد عبد الواحد محمدسليمان47724

242517281816.51127.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328يوسف ايمن عبد الرؤف احمد المرسى47725

33.530192918.516.51307.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328يوسف حسين نصر الدين سلو47726

29272028.519.5191247.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328يوسف عادل عبد الخالق رمضان سالم47727

7.51916.5241614835.52.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنين  0328يوسف محمد رشاد عبد الحميد سليمان47728

2620.51828.51515.51085.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329ابانوب طلعت محارب عبد المالك47729

20.52017.52513189659.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329ابراهيم عصام محمد ابو المعاطى ابراهيم47730

1181422.512.512685.57.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329ابراهيم متولى ابو المعاطي محمد ليله47731

30.52619.52815181195.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329ابراهيم محمد ابراهيم جمعه ابراهيم47732

2721.519.525.51615.5109.55.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329ابراهيم ياسر السيد مرسى47733

3728192817.515129.53.58.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد اشرف عبد الظاهر السيد محمد47734

32281929.51718125.55.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد حسين ابراهيم محمد ابراهيم47735

3027.51927.516.517120.55.59ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد رشدى السيد منصور السيد47736

3241927.514.519884.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد رضا عثمان حافظ عثمان47737

6181818.513.5147459ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد رمضان ذكى محمد ابراهيم47738

26.5232029.516.518115.55.59ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد سامى محمد محمود على47739

27.525.52029.51518117.55.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد سمير صبرى محمود حسن زياده47740

3325.52026.517.519122.55.59ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد عبد الستار احمد البدوى عبد المجيد47741

24.522.519.52814.5181095.58ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد محمد قدرى على محمد47742

2925.519.52913181165.58ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد محمود سمير محمود موافى47743

31.527.518.5301818125.57.58.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد مصطفي الدسوقي عطوه الدسوقي47744

30.524.519.529.515.518119.57.59ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329احمد يحيا ابو الوفا حارس47745

322719.52919.5181275.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329اسامه محمد متولى صبحى الوصيفى47746

2.515132010.511.5614.58.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329اسماعيل اشرف حفنى محمد سالم47747

01512.5229.512593.56.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329اشرف حاتم شحاته عبده حسن47748

34.53019.528.51817130.588.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329السيد احمد السيد احمد اسماعيل47749

26.52519.523151510988.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329السيد اشرف السيد عطيه سعد47750

1720122014198357ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329السيد عاشور جمعه الشبراوى عبده47751

28271927.51517116.558ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329السيد محمد متولى مصطفى متولى47752

15.524.515.525.514.51695.558.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329اياد محمد السيد توفيق المنسى47753

34.52617.52918.519125.5610ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329ايهاب محمد الباز الخميسى عرابى47754

23.52717.527.517.51711376.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329جبر حامد جبر توفيق السيد47755

30.523.517.52715.51811489ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329جمال مصطفى متولى عبد الغنى متولى47756

3223.517.528.516.517118810ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329حازم محمد السيد عبد الجواد منصور47757

272917241715.511479ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329حسام سعد حسن على محمد47758

222617.52816.51811069ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329حسام محمد السيد كامل بدران47759

132014.52112.5158164ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329حسام محمود احمد عثمان47760

10.523.5122311.51680.568ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329خالد محمود حامد محمود الدسوقى47761

28.52917.52817.517120.587.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329خالد وليد خالد عبد اللطيف محمود47762

352819.5301918131.588ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329خالد وليد عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد47763

32.52918.526.518.52012586.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329رجب جبر رجب محمد على47764

30271626.51720116.586ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329زياد احمد السيد محمد ابوفندى47765

302915.528.51718120610ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329زياد ايهاب محمد رمضان ابراهيم47766

3326.51826.5171912179ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329سامح محمد محمد عبد العزيز متولى47767
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34.52818.527.51818126.559ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329سمير خالد عبد الظاهر محمد العزب47768

23.522.5172915.515107.559ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329سيف الدين رمضان محمد احمد حسن47769

24.52616.530161411359ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329شعبان عادل كمال احمد الدمرداش47770

282717.529.5171811968ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329صالح محمد محمود محمد على47771

242715.527.5141810866.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329طارق عبد الحليم عبد الواحد عبد القادر الدسوقى47772

30.526.51829.51619120.588.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عادل سند السعيد سند على47773

3026.517.530161812088ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن احمد شحتوعبد المنعم سيد احمد47774

34.529182918.518129810ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن احمد محمود ابو العنين47775

3121.515.527.51918114.568ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن السيد عبد الرازق الوردانى47776

33.52517.527.517.51912168ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن خالد معوض محمد ابراهيم47777

27241827.515.51911268ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن طلعت السعيد محمد كشك47778

30221728.517.51911589ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن عاطف فوزى على عوض هللا47779

3126182917.519121.568ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن محمد حمزه محمد حسنين47780

35.52619301820128.568.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن محمد عبد العزيز محمد عسكر47781

3428.518.5301720128810ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن محمود عبد السالم جاد عوض47782

162116.524151792.588ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن مصطفى السيد محمد سالمه الشرقاوي47783

28.525.518.5281818118.588.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد الرحمن يحيى ابراهيم عوض عفيفى47784

3326.517291819123.588.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد هللا احمد مجاهد عبد الغنى احمد47785

22201629151710288.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد هللا اسالم محمد الجميل ابراهيم بدوى47786

342616.529.518.518124.569.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد هللا ماهر عثمان ابراهيم العدوى47787

3328.5182917.51812679ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد هللا مصباح السيد ابوزيد المرسى47788

38301929.52020136.599ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عبد هللا مصطفى الهادى شعبان رجب الديب47789

18.518.51321.515.5158767ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عالء السيد عوض موسى عطيه47790

2420102313179088.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329على احمد محمد الهادى محمد محمود47791

37.5281929.52018134810ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329على محمد على محمود النمر47792

29.526.516.52818.51711988ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عمر مجدى متولى ابراهيم47793

30.526.51627.51919119.588.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عمر هشام شحاته عبد هللا شحاته47794

25.52317.527.517.51611168ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عمرو خالد محمد النبوى محمود مصطفى47795

188.516.51510.51768.557ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عمرو عبد هللا عطوه السيد احمد47796

11.5710.5231114.56365ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329عوض وائل عوض عطيه مصطفى47797

31.521.51626.51919114.588.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329فؤاد خالد البسيونى رزق على47798

33.523.515.52616.51911588ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329فهمى ياسر فهمى عبد الحميد47799

8.523.5132313.515.581.558ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329كريم حمدى فهمى السيد47800

21.527.516.527.517.519110.548.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329مالك امام عاشور امام احمد47801

3428.519.527181912749ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محسن السيد طلعت السعيد احمد47802

36291828181912979.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد ابراهيم جمعه ابراهيم المنسى47803

2023.51626.516.515.5102.569.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد احمد على محمد محرم47804

362819.5281820129.5710ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد احمد محمد خليل المحمودى47805

29.520162515.517.510658.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد احمد نزيه محمد عبد العزيز47806

1921.51326.515.51595.578.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد اسامه محمد المتولى47807

33.522.51825161611579ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد اسالم محمد عباس محمد47808

3223.514241818111.576.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد السيد الشبراوى عبده47809

30.52616.530161811966ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد السيد سعد اسماعيل محمد47810

3424.518.52916.519122.567.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد تامر محمد عبد العزيز47811

3225.51929.516.518122.548.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد حسن احمد يسن47812

3026.518.526.51619117.548.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد حسن محمد حسن شعبان47813

31.52816.525.51619117.558.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد خالد عبد الظاهر محمد العزب47814

30241927171911768ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد رضا احمد عبد المجيد العوضى47815
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22.520.516.5281619103.569ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد صبحى زكى محمد ابراهيم47816

27.524.516.52917.51611548ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد صالح ابراهيم عبد الحميد محمد47817

382819.52919.51913458.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد طارق عيد حسن ابراهيم47818

362919.5291919132.558.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد عادل عبد المنعم يسن47819

2520.516271417102.556ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد عباس جبر توفيق السيد47820

2924.5182617.51511567.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد عالء عوض حامد موافى47821

33.524.51928.516.517.512268ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد عالء متولى صبحى الوصيفى47822

28.521.518.528.5161811368.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد مجدى محمد احمد47823

2025162716.519104.577ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد مجدى محمد عبد العزيز النادى47824

35.52919.52918191316.58ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد محمود شحاته عبده حسن47825

2925.516271620113.548ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد نادر محمد محمود حلمى47826

30.526.514.5291620116.548ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد وليد احمد عبده حسين47827

3222.516.529.515.5181165.57.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد وليد حسين صالح احمد47828

000000000ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد وليد محمد ابو النجا47829

36.527.519.52919.5191324.59.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمد وليد محمد محمد ابراهيم47830

3725.515.525.516.51912049ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محممود اسامه السيد المنسى47831

1513.5152515.5188438.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود احمد حامد احمد47832

37.529.518.526.516.520128.547ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود ايمن خالد عبد اللطيف محمود47833

1815.51022.511.51777.544.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود ايمن ربيع حسنين47834

321717.52713.51710747ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود رضا احمد مصطفى احمد47835

2819.513.526.514.51510245ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود عوض صبرى عوض ابراهيم47836

36241724.51816119.547.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود متولى رفعت لطفى صادق47837

37271727181912649ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود محمد السيد محمد يوسف47838

34251827.515.51912038.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود محمد محى محمد ابراهيم47839

3524.51728.516.519121.559ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود هاني صبحي ابراهيم محمود47840

39.52819.529.518.51913549.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329محمود وائل السيد محمد عبد الحليم47841

3427.518301719126.5410ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329مرسي عاطف مرسي سيد احمد47842

3519.51528.51617114410ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329مصطفى محمد حمدى محمد عبد اللطيف47843

3119.51823.515.519107.568ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329معاذ سامر سعد احمد سرحان47844

25.521.518251415.510448.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329مالك هانى سمير الشحات يعقوب47845

3226.517.529.51620121.568.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329منصور تامر مصلحى حسن شعبان47846

372817.5291718128.579.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329مينا عوض داود عوض داود47847

32.520.51628.513.51911179.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329نور الدين وحيد العجمى البسيونى احمد47848

31.526172716.51911849ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329هشام وائل حامد احمد يوسف47849

32.52715.528161911959.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329ياسين صبحى الدسوقى محمد ليله47850

3220.514.52713.514107.547.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329يوسف عمرو السيد البدوى محمد محمد47851

302719.524.5161611748ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329يوسف محمد احمد فوزى هالل احمد47852

022.519.52816158648ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329يوسف محمد محمد محمد سالم47853

3526.52028.517.516127.56.58ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329يوسف نبيل محمد سيد احمد سليم47854

3425.519.52816.519123.53.57.5ادارة السنبالوين  008الحوال ع بنين  0329يوسف هانى محمد نبيل متولى47855

30.52518.52814.512116.53.59.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم السعيد عبد المقصود السيد الحنفى47856

2123.519.526.515.515.51063.57ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم ايمن عبد هللا احمد محمد47857

33.52519.5281716.51234.58ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم حسن ابراهيم عبده البحراوى47858

24.519.52027141410548ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم رضا ابراهيم الصاوى محمد47859

21.52117.52615.517.5101.53.58ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم على هللا محمد السيد على47860

1822.519.5251411993.57.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم فتحى الدسوقى ابراهيم47861

10.5251720118.583.537ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم محمد صابر محمد رمضان47862

332720291519.512449.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ابراهيم محمد عبد هللا عبده عوض47863
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34.524192714.517.511948ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330احمد ابراهيم احمد ابراهيم شبانه47864

3425.52029.516.516.5125.548ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330احمد ابراهيم السيد ابراهيم47865

34.5262029.5171812748ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330احمد شعبان عوض على عثمان47866

34.526.5202915.517125.53.57.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330احمد عزيز عبد العزيز امام عبد العزيز47867

33.52419.52816.514.5121.54.59ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330احمد محمد احمد محمد رمضان47868

35211827.511.518.51133.58.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330احمد محمد على عبده الغريب47869

2720182513.516.5103.52.57.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330احمد محمد منير توفيق السكرى47870

19.51717.522.512.518.5892.58.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ادهم فايز باشا محجوب فرغلى47871

8.5171922.514.51481.548ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330السعيد على على محمد سليم47872

36.525.52029.51817.5129.558ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330السيد محمد متولى محمود احمد47873

35262029.516.515.512749ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330انس عبد هللا صالح ابراهيم فياض47874

3726202917.514.5129.53.58ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330ايمن رجب زين العابدين عبده حسن47875

28.5232028.515131154.59.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330حازم احمد فتحى حسن ابراهيم47876

7311.512.58.51242.525ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330حسين سليمان محمد حسين احمد47877

36302027.51919132.54.510ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330خالد السيد ابراهيم احمد47878

0201416.58058.52.58ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330رضا شفيق ابراهيم محمد متولى مرعى47879

22.52318.525.514.5181043.58.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330زياد القاسمى محمد طه على محرم47880

31.52319.524141911248.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330سيف الدين محمد القناوى  السيد47881

292217.528.51419.51113.59ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330شريف محمد احمد شوقى المصرى47882

3725.52029.519.519.5131.549ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330طه محمد عبد العظيم عباس فرج47883

33.52620291919.5127.549ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330عبد الرحمن سالم مبارك محمد سالم47884

2723.518.52815.518112.55.58.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330عبد الرحمن مصطفى السعيد ابو المعاطى47885

3423.51929.518.519.5124.559.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330على محمد على عباس منصور47886

3223.519.528.51417.5117.55.510ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330على محمد على محمد على47887

32.523.51927.51615.5118.558ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330عماد عبد الحميد محمد محمد الساهى47888

5.515.515.523147.573.538ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330فارس السيد حسن شريف47889

15.5181826.516.51194.568.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330فاروق ياسر فاروق محمد47890

14.5181826.5165.5932.58.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330كريم عبد الوهاب كمال حلمى47891

3627.520291618128.549.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330كريم عوض على احمد الجوهرى47892

2825182618131152.59.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مازن السيد محمد متولى لطيف47893

25.52518271815113.53.58.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محسن محمود زينهم محمود مصطفى47894

3322.51826.517.516117.56.58ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد احمد محمد احمد محمد المصرى47895

24.519.516.52617.515.51043.510ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد العربى محمد احمد داود47896

26.520.519.528.517.517.5112.54.510ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد خالد فاروق فريد حسن47897

3524202918.518126.54.59ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد عادل محمد السعيد فهمى محمد47898

20.518.515.520101284.536.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد عطيه احمد عطيه راشد47899

17.517.515.52815.510.59438ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد عالء شعبان شعبان محمد47900

15.521.52027.5121696.557.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد عالءالدين رمزى شكرى مصطفى47901

25.526.52028.516.517117710ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد عماد فاروق السيد عبد العزيز47902

10.518182816.51791510ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد هانى فتحى حسن حسن47903

11.52013.524.510.5148067.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمد هانى محمد عبد الحميد47904

34.528.519.5291818129.5510ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمود احمد محمد محمد بدران47905

1620.51626.51317.59237.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمود حماده محمود ابراهيم ابراهيم47906

1016.515.524.5131779.538ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330محمود ياسر سالمه هالل47907

5.517821121463.546ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مروان طلعت صالح حسنين الخيارى47908

21191118.5141183.5210ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مسلم ياسر مسلم حسين47909

24.51815.52213.51893.568.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مصباح جاد زين العابدين جاد السيد47910

2018.51325.511.514.588.578.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مصطفى السيد احمد محمد رعب47911
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32.527.51829.51618123.5710ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مصطفى عماد محمد محمد عيسى47912

18.521.5142812.515.594.579.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مصطفى محمد السيد محمد عبد المحسن47913

35.527.519291818129610ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مصطفى محمد عبد العظيم عباس فرج47914

27.523132414.515.510258.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330مهند محمد جمعه محمد السيد47915

322717291617121410ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330نادر السيد عبد الرحمن محمد سليم47916

28.525182714.51811349ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330نادر هانى السيد البدرى احمد47917

27.526.51727.512.516.511148.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330نبيل ابراهيم شوقى محمد متولى47918

دين احمد عبد هللا محمد احمد47919 30.527.51727141711668ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330نورال

1318.51223.51313.58047.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330وهبه ابراهيم وهبه السيد عباس47920

29.5241729.515.514115.568.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330يوسف ابراهيم احمد مصطفي47921

27.52416.528.51416110.559ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330يوسف خالد رمضان ابراهيم احمد47922

17.52016.5291312.59665.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330يوسف عبده السماعنى فتحى محمد47923

30.52617.528.516.51611958ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330يوسف عبده عبد النبى عباس حسن47924

30.521.519.529.517.518118.579.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330يوسف عبده محمد العوضى حسن47925

26.52217.527.513.51610769.5ادارة السنبالوين  008الزمزمى ع بنين  0330يوسف محمد مبارك على سليمان47926

33282029.518.51912961.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331ابراهيم متولى عوض المتولى عبد هللا47927

30242028.517.51912047.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد ابراهيم السيد البدوى متولى ابراهيم47928

30.526.518.529.5161912157.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد ابراهيم فؤاد ابراهيم47929

34.5282029.5181913057.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد السيد رمضان احمد47930

34.52819.528.517.51912869ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد السيد عبد الخالق حسين47931

29.526.52029.51719122.568ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد السيد علي متولي عبد الرحمن47932

27.52515.525.51018103.545.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد ثروت محمد معاطى ورده47933

32.528.518.5281618123.566ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد حسن على محمد احمد47934

3227.519.52918.519126.548.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد رضا السيد عبده47935

27.521.5162814.515107.547.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد رضا صابر السيد فوده47936

352919.529.517.518130.569ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد رمضان خضر محمد منصور47937

32.527.51929.51719125.567.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد طارق ابراهيم السيد عبد العزيز47938

3428.519.528161912667.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد طارق محمد عباس عطيه47939

24.5231723121899.555.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد عالء عبد الهادى خالد47940

33.5251824.5161911759ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد كمال الدين حسين عبد العال حسن47941

2124.51928.511.517104.568ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد ماهر سعدالدين محمد47942

30.52719.529131811948.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد محمد احمد طه احمد47943

28.5261828.512.518113.547ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد محمد بكر ابراهيم الغندور47944

33.527.52028.516.51612668ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد محمد صالح الدين السيد غنيم47945

25.524.51929.511.51911047ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد محمد عبد الهادى خالد عقل47946

3027.519.529121911879ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد محمد علي برهام سليمان47947

352820301818131510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد محمد نبيل محمد سالمه47948

37.5292029.517.519133.569.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد محمد نبيل محمد سنور47949

34.52820301918131.579.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331احمد يوسف ابراهيم يوسف47950

382919.528.516.520131.58.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331ادم محمد متولى حسين الباز47951

17.525.519281415.5104710ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331ادهم ابراهيم حسن ابو العنين عبده47952

342917.5301819128.56.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331ادهم محمد مجدي محمد السعيد العجوانى47953

3226.5152614.5181147.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331اسالم ابراهيم حماد جالل47954

38.529193019.5191368.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331اسالم ايمن كمال مصطفى47955

28.52919301818124.58.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331السعيد صالح السعيد احمد على47956

33.52719.53018.520128.57.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331السيد لطفي السيد علي احمد47957

33.528193018.519129510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331اياد على القناوى السيد محمد47958

13241629.591791.5510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331اياد محمد ابراهيم على ابراهيم47959
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33281829181812689.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331ايمن شعبان السيد محمدياسين47960

3429203017.517130.5710ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331باسل اسامه صالح ابراهيم عبد الواحد47961

14.513.510.524.55.514.568.549ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331حازم مصطفي ابراهيم احمد47962

3629.519.53018.520133.54.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331حسام ابراهيم عبد المنعم سيد احمد47963

32.528182918.5201264.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331حسام ابراهيم محمد بركات على47964

27.527183017.52012059.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331حسام عبد الهادى محمد السعيد سليم47965

15.52414.526.51416.594.559.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331حسين االمير امين كيالنى47966

22.52616251519104.589.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331حسين محمود محمد احمد عيسى47967

3126.517.524.517.5201178.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331خالد محمد احمد خلف خلف47968

21.518.51524.5131992.545.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331خالد محمود محمد محمد ابراهيم فرحات47969

282716.529.516.514.5117.549ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331دوماديوس انيس رزق الفونس47970

26.5281629.517.520117.54.59ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331رضا محمد رضا احمد47971

27.52715.529.517.5201174.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331زياد خالد ياسين علي47972

32.528193017.5171274.59ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331زياد عبد هللا محمد كمال الديب47973

33.527.51928.51720125.558.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331سعد محمد سعد محمود زيدان47974

31.518192813.52011057ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331سيف الدين الدسوقى فتحى عبد هللا ابراهيم47975

3122.51325.59.519101.54.54.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331سيف الدين محمود عبد العليم عبد التواب عبد العليم47976

32.52317.52917.519119.53.56ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331سيف غالى محمد غالى47977

35281929.518.5201303.56.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331سيف محمد السيد محمد نصر47978

29.523.51529.512.5191104.55ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331صالح عماد محمد صبحى العزب محمد47979

3527.51929.516.520127.549ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331صبري عادل محمد عبد المنعم عبد الحميد47980

3828193019.519134.5410ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331صالح الدين خليفه ابوزيد الشاذلي عياد47981

3227.517301915125.56.56.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331صالح محمد شعبان عوض مأمون47982

31261828161811956.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331صالح يوسف محمد عبد القادر مصطفى47983

29.52415.528.51719114.55.56ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331طه احمد محمد اسماعيل على47984

312218.528.517.520117.553.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عاطف هيثم عاطف الشربيني رسالن47985

17.51412.5201218762.53.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد الرحمن رجب مصطفي الشربيني47986

30.521162916.5171133.57ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد الرحمن طارق فتوح مصطفى47987

1001523.5141762.553.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد الرحمن فؤاد احمد ابو مسلم47988

3529202919.519132.569.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد الرحمن محمد محمود بيومي شبانه47989

241613.519.510.516.583.557.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد الرحمن محمود طلبه محمد عبد الرحمن47990

33281726.512.516.51174.57ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد الرحمن ناصر فوزى حسنين47991

322918.522.517191194.59ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد اللــه عبد الوهاب طلبة عيد متولى47992

3323.516.527.515.5201163.58.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عبد المنعم السيد عبد المنعم العوضى الشناوى47993

34.524.516.52717.5201204.58ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331على حامد احمد اسماعيل على47994

3126.519.529.51820124.558.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331على حسن سيد احمد على47995

29.52516291317112.53.58.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عمر رضا ابراهيم مأمون الحفناوي47996

3528202919171316.59ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عمر عالء الدين لطفى محمد فرجانى47997

302016.5281514109.54.59ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عمر محمود ابراهيم السعيد السماعني47998

352519.529.517.520126.54.58.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عمرو احمد نبيل محمد47999

3727.5193018.5191325.58.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عمرو حسن رجب حسن محمد48000

30251625.51515.5111.54.58.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331عمرو محمد صبحى محمد على48001

26.52414.524.514.5201044.56.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331فارس رضا محمد ابراهيم مصطفى48002

2426.517.525171711046.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331فارس فكرى السيد محمود مصطفى48003

292617.5271919118.548ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331فارس محمد عبد الحميد سليمان على48004

332817.52718.5171245.55.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331فهمى اسامة فهمى رياض بشيرى48005

30.52917271916.5122.587.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331كريم مصطفى عبد السالم رمضان48006

302915.526.518181194.56.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331كيرلس نشات شوقى عبد الملك48007
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3030152817.515.5120.55.56.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331ماجد محمد كمال سيد شقير48008

37.52917.53020161346.57ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331مازن محمد متولي ابراهيم48009

3528.515.5301813.51274.55.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محسن ثروت محمد معاطي ورده48010

19147.52312.519764.55ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد احمد صبرى محمد النمر48011

372918.529.52018.513468.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد اشرف حسن ابراهيم حسن العطار48012

35.52816.529.51819127.557ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد السعيد مصطفي عطوه48013

34.527182918.519.512756ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد السيد اسماعيل السيد اسماعيل48014

352718.529.519.519.5129.559ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد السيد شعبان مصطفى48015

32.524.514.5271618.5114.54.56.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد الشافعى السيد محمد عوض48016

32.5201823.515.518.5109.556.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد الهادى رزق ابراهيم رزق48017

34.5251625.518.515.5119.558.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد ايمن ابراهيم ابراهيم المخزنجي48018

30.52915.524.517.51711734ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد ايمن محمد عوض موسى48019

15682114.51364.543.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد ايمن محمد مختار حسن48020

33.52714.527.518.519.51216.58ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد ايهاب محمد السيد حسين48021

32.5211426.518.518112.533.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد حسن شوقى عبد الحميد سليمان48022

23.519.512.5281719.5100.54.56ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد رضا السيد النبوى حسن الجمل48023

35.527.5162916.520124.53.58ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد سامح السيد عبدة الشهاوي48024

33.529172918.52012768ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد سالمه ابراهيم محمد عطيه48025

17.521.512.525.51715.5944.57.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد سليم سليم الحسينى سليم48026

25.52712261719.5107.558ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد صبحى محمد يسن اسماعيل48027

1714.5728.515.517.582.555.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد صبري نصر احمد عبد الرحمن شاهين48028

3026.513.527.515.51911355ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد مجدى احمد احمد48029

2925.51327.51616.511146.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد محمد عبد الحى راغب سيد احمد48030

31.524.5142716.520113.57.58ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد نصر عبد النبي محمد محرم48031

37291929.519.52013488ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد وائل احمد محمدعبد هللا48032

38.52918302020135.559.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد وائل فتحى السعيد الحديدى48033

33291929.519.5201307.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمد وائل محمد ابراهيم محمد راشد48034

31281728.52020124.56.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمود السيد بكر اليماني48035

372917281919.51307.58.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمود حسين عبد الخالق حسين عزالعرب48036

30.53018.53019.520128.56.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمود صالح السيد حسنين حسن48037

32.529183019.519.51297.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمود طارق محمود علي احمد48038

322417.53019.519.5123710ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331محمود مصباح حسين احمد محمد48039

27.51317291919.5105.57.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331مروان محمد السعيد الصاوى48040

33.5301828.518201287.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331معاذ يسرى فرج احمد العوضى48041

30.524.5162817.519116.587.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331ممدوح محمد سالمه محمد48042

2828.51725.51820117810ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331نضال محمد حامد السيد عبد العال48043

282513.52717.519.51116.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331نور ابراهيم السيد النبوى حسن الجمل48044

2924.51526.517.519112.549.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331هشام حماده محمود محمود متولى48045

35.5301829.51919.513257ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يسن هانى يسن طلبه سعفان48046

3325162617.520117.579ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف الحفني سند علي سند48047

202112.526.515.516.595.57.58.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف السيد حسين محمد حسين48048

27.529153019.5201217.510ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف ايهاب على متولى حسن48049

31.520142917.51911279ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف حسن فؤاد السيد النمر48050

3123.519.529.518.5201228.59.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف خالد رمضان محمود رزق48051

272712.525.5152010787ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف شريف السعيد محمد السعيد48052

27.524.513.520.512.52098.55.55.5ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف عبد هللا محمد عبد الـلـه ندا48053

19.513.512.520.58.51574.544ادارة السنبالوين  008السالم ع بنين  0331يوسف محمد وصفي محمد شندى48054

3019.51922.516.519107.57.56ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ابتسام وجدى عبد الهادى خالد ابراهيم48055
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332016.5221815109.57.54ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ابرار رشاد ربيع حسنين سالم48056

29.52518201717109.57.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ارزاق محمد عاطف محمد اسماعيل48057

3829.520282019135.57.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسراء رمضان محمد عبده حسانين48058

302018.522.515.520106.56.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسراء صالح غريب محمد48059

2812.518.523.5101992.556.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسراء عبده محمد عبد الحميد محمد48060

30.514.5172515.519102.577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسراء عصام السيد العوضي عمر48061

1712.514.52113.514.578.57.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسراء محمد نجاح الغريب عطيه48062

25.518182616.515.51046.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسراء نزيه امين كيالني48063

30.51617.521.516.5181027.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسراء ياسر فريد مصطفي كمال48064

38.51918.524.518.519.511989ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسالم ذكي سمير ذكي فرج48065

31.52518.526.51920120.57.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسماء عطيه سويلم سليمان صبح48066

3629.519.528.519.5201334.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسماء علي رمضان علي الديب48067

35.528.51827.51919.5128.54.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اسماء محمد فتحى رمضان48068

28.512.51520.513.519.5904.53ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332االء ايهاب ابراهيم محمد غنيم48069

129.51020919.560.54.52.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332االء حماده ابراهيم احمد حسن48070

3329.519301920130.585.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332االء محمد رزق عبد المعطى ابو العنين48071

3827.518.528202013289.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332الزهراء عبد هللا عبد البارى منصور48072

161513.52081972.55.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332الفت ابراهيم رمضان سالمه48073

28.513.517.526.513.52099.57.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332امنيه سامي السيد علي المصرى48074

34.527.519.528.51916.51297.54.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332امنيه طلعت السيد محمد48075

332519251912.51216.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اميره عماد عزمى خليل سليمان48076

1620.51620.515.518.588.547ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اميره محمد السيد جبريل48077

222518.518.514.52098.548ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332اميره محمد عبد الحميد السيد48078

39.528.52029.51919.5136.57.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ايمان ابراهيم ابراهيم فؤاد محمد لطفى48079

3828.518.526.51920130.57.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ايمان محمد احمد فاضل الشربينى48080

35232024.51920121.57.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ايمان محمود علي موسي عمران48081

3119.518.521.51919.5109.56.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ايمان مصطفى مصطفى حافظ رزق48082

3426.518.5231919.51216.56ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ايه احمد ابراهيم حسين48083

312418.517.51817.51096.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ايه محمد حسن محمد على48084

36282027.51819.5129.578ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ايه مصطفى الدسوقى عطوه الدسوقى48085

3228.52026.517.517124.56.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بثينه الصاوى محمد الصاوى48086

2427.519251516110.56.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بسمله ماجد خالد ابراهيم عبد هللا48087

382918.523.518.520127.589ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بسمله مجدى كامل على المصرى48088

35.529202819.5201325.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بسمله هارون البيومى المتولى الجناينى48089

31.515.5141915.52095.586ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بسنت حافظ احمد محمد على48090

37.530202919.5201365.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بسنت خالد محمد السباعي احمد48091

373019.525.519.520131.589ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بسنت محمد فاروق فريد حسن48092

363019.5292019.5134.588.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بسنت محمود فكرى حماد برهام48093

36.52719.524.51720124.58.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332بشرى محمد السيد محمد48094

3629202918201327.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ثناء احمد السيد عبده احمد48095

23.5201224.51513.5957.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332جيهان طارق ابراهيم محمد48096

3324.512.52516.514.5111.55.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حبيبه السيد منصور سالمه لطيف48097

2721172114.516100.557.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حبيبه عمرو محمد ابو العطا على اللبودى48098

35282028.52019131.55.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حبيبه عمرو محمود فتحى عبد المقصود48099

36.528192718.51812956ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حال احمد محمد عزت احمد الحداد48100

3216.5132361290.577.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حنان رضا احمد عبد المجيد العوضى48101

3725182413.514.5117.577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حنان يحي مأمون محمد السقا عوض48102

29.516.515269.51696.578.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حنين حماده محمد احمد السيد48103
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34.52717.526.514.52012078.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332حنين طارق طه مهدى غنام48104

26.522142512.51310078.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332خلود احمد محمد احمد عمر48105

يا السيد فتحى جوده محمد48106 33201625.51717111.587.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332دال

31.526172618.51111977ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332دميانه فؤاد كامل غطاس سعد48107

33.52819.526.518.52012689.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332دنيا مجدى محمد حسين عبده48108

3129202920201295.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332دنيا محمد احمد ابراهيم48109

231215.521.513.51685.54.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332دنيا محمد الشحات عيد ابراهيم48110

36.524.518.52719.518.5126810ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332دينا ربيع اسماعيل نصار حسن48111

28149271519.59379.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رحاب عادل عبد المنعم محمد السيد48112

37.529.519.5281919133.5610ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رحمه اسامه محمد محمود محمد ابوسنه48113

241815.52511.511.59478.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رحمه رضا شعبان عوض48114

31.52418.525.51620115.577.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رحمه عبد الناصر محمد ابراهيم محمد48115

34.52718.522.51820120.56.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رحمه عزت سلطان السيد احمد48116

35.521.519251815.511987.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رحمه عماد حسين محمود48117

37.529.52027182013288ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رحمه عماد حمدي محمود على48118

2726.516251418108.547ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رضوى محمد نجاح السيد48119

332918.525.51912.51257.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332روان ابراهيم فتحي ابراهيم عبد الرازق48120

34.522.51923.517.516.51174.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332روان تامر محمد وحيد محمد مرشد48121

34.524.517.524.5181711978.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332روان رياض محمد رضا محمد العدل48122

34.526.51723.51817119.589.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332روان معتز احمد فؤاد المتولى نجم48123

3019.517.521.514.512.51034.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332روان وائل محمد عبد العزيز48124

نا مروان السعيد الصاوي مطاوع48125 322618.5231716116.558.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332رودي

دا خالد عبد العليم محمد عبد العال48126 3226.51823.516.517116.57.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332روي

2517.51314.51318837.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ريم احمد رفعت محمد محمد48127

36.528192819.52013178ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ريم تامر محمد متولي ابراهيم48128

35.52919241720124.577.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ريم سعيد رمضان على رمضان48129

31.523.518.5251820116.56.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ريهام خالد حسين عبده احمد48130

352818.5262016127.586.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332زهره حنفي امين كيالني48131

33.52616.52217191157.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332زينب اسماعيل اسماعيل بدوى48132

262517.52314.516.510687.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332زينب رمضان متولى عبد الهادى48133

31.527.51923161811778ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332زينب محمود علي صالح حماد48134

2918.511.5271119.5974.52.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ساره ابراهيم على عوض العيوطى48135

35302029.51917133.57.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ساره اسماعيل ابراهيم اسماعيل48136

36.53019.529.519.52013588.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ساره حسام السيد محمد ابراهيم48137

393019.5292016137.58.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ساره محمد حمدى البدوى عبد العاطى48138

2921.512.5271313.510342.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ساندي سعد السيد سعد بدوى48139

30.5121122.51214.58852.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سلمى عطا هللا حسين سليم المسعودى48140

35.52614.523141711384ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سلمى محمود محمود ابراهيم خليفه48141

34.530182618.52012787.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سلوى اشرف ابراهيم عوض حسن48142

28109.5241214.583.584.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سماح احمد السيد محمود الباشا48143

34.522.5152914.515.5115.585.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سماح حسن محمد السيد48144

3221.51426.514171087.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سماسم عوض عوض السيد احمد48145

352919.53019.5201336.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سمر حسين السيد عبده48146

33.52919.53019.520131.5710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سميه السيد عبد الباري منصور زاهر48147

292211.527.512.516102.575ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سندى عبد الغني كمال محمد ربيع48148

2625.515.529.51717113.578ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332سهيله وحيد ابراهيم محمد السيد48149

3127172714.520116.585ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شاديه ماهر عيد سعد العوضى48150

2420102110168574.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شاهندا محمد مبارك على سليمان48151
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33171226.510.5199985ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شدوى محمد وهبه شبانه48152

352918291819.51297.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شروق تامر محمد امين عوض48153

35.529.519.529.519.519.5133.587ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شروق شمس الدين علي سليمان عبد الوهاب48154

2711.51715.514168576ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شروق عالء الدين عوض هللا السيد محمد48155

23.514.513.514121377.576ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شرين حمدى ابراهيم متولى الجناينى48156

2515.512.513.514.510.58166ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد ابراهيم محمود موافى مرعي48157

3829.52029.520201378.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد احمد سالم احمد عوض48158

25.51616.522.510.519.59168.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد السيد عبد الرازق الوردانى48159

2617.517251520100.588ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد سامى محمد عبد الحميد48160

35.5301929.519.520133.578.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد على بدير السيد على48161

35.5291929.519.520132.57.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد علي حمدي علي حسين48162

261117211414896.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد عوض عوض عطيه الشاذلي48163

291817.52714.516.510677.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد محمد انور طه السيد48164

36301929.519.517.51347.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد محمد صالح البندارى البسيونى48165

36.5301928.519.519.5133.589.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد محمد عبد الحليم السيد على48166

27.52216.52618.520110.579ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد هانى عبد هللا عبده عوض48167

12.55.510168.5852.566ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد هانى عوض محمد متولى48168

33.522.518241812.51167.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شهد وائل محمد رفعت على على48169

25.514.517.520.514.51692.56.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شيماء على على على مدين48170

2416142215.515.591.578ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332شيماء محمد احمد فايز48171

29.52314231716106.57.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ضحى رفعت كمال امين48172

251615.51413.516846.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332عايده السيد كمال محمد48173

25.511.515.515.51316816.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332عايده وائل حفني محمد سالم48174

3729.51828.518.515131.558ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332عبير احمد محمد بيومى فرغلى48175

1823.511.522.515.56.59155ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332عزه السيد السعيد عرفه احمد48176

29.521.5182317.511.5109.57.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332علياء عالء عبد العزيز محمد عسكر48177

3729.518.528.52020133.57.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332غاده السيد اسليمان شحاته سليمان48178

36.529.518.528.52018133810ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332غاده حسن حسن ابراهيم48179

382919.528.519191349.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332غاده محمد نشات محمد السيد48180

3528.519.525.51917.5127.58.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332فاطمه احمد محمود موسى48181

362618.526.516.516.5123.584.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332فاطمه السيد عطيه سالم محمد48182

27261627151511185.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332فاطمه ايمن محمد ابراهيم عبد العال48183

3428.516.528181612587ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332فاطمه عبد المنعم محمد كمال محمود البيومى48184

23.525.511261011.59689ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332فاطمه مصبح رمضان محمد عيسى48185

202616.5241211.598.577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332فرح محمد فؤاد احمد ندا48186

2928.515.5251912.51178.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332كوثر شعبان انور سليمان يوسف48187

37.529.519.5252016131.55.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332الميس خالد محمود عثمان سليم48188

33.53017.528.51919.5128.57.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332لقاء محمود محمد فتحى  احمد حماد48189

292518.523.518111147.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332لمياء اسماعيل سمير محمد رسالن48190

31.526192218.51811787ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ليلى سامى طه السعيد عبد المنعم48191

29.52318.523.516.515.51117.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ليلى محمد عبد الرازق محمد محمد48192

353017.5251816125.569.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ماجده على صبحى على صبحى48193

332818.52518.517.5123810ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مادونا صبرى توفيق صليب ميخائيل48194

31.523.517.525.518.518116.57.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مروه احمد سامي احمد فايز48195

3429.52029.520171337.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم احمد رمضان عبد الهادي خميس48196

30.520.5172416161087.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم احمد على احمد المليجى48197

30.52518.524.51715115.586ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم احمد محمد عبده محمد48198

2522162416.517.5103.577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم اشرف ابراهيم سعد العوضى48199
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35.527182519.5181258.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم المغاورى فتحى رمضان غنيم48200

36.5301829.519.519.5133.579.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم ايمن محمد محمود الجنايني48201

22913.5168.512.56953ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم جميل موسى محمد الحسينى48202

37.53018291915.5133.56.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم حسام السيد السيد حسن48203

20.513.514191014.57775ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم رضا حسين اسماعيل48204

38.53019302020137.57.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم رضا فرج ابراهيم الشاعر48205

3324.517.526.51618117.576ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم عاطف كامل فهمى محمد48206

30613.520.51316.58375.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم عصام محروس احمد عبده48207

2841423.513.510.58357.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم على محمد على48208

2513.51529151597.54.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم عماد ابراهيم عبد اللطيف محمود48209

36.52918.53019.520133.566.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم فتحى عبده ابراهيم محمد48210

33.525.51726.51818120.577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم محمد السيد على48211

33221725.51820115.558ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم محمد محمد البيومى النادى48212

2811.5172415.518964.54ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم محمد محمود محمد بدوى48213

30.512.51724.51815.5102.564.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم منصور السعيد منصور االمام48214

21.57.59.52081966.53.53ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم نجاح السيد نجاح عبد هللا48215

36.53019.529.51917.5134.53.53ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مريم هشام محمد عبد هللا خاطر48216

35.52918.5291919.513156ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ملك احمد صديق حسن موسى48217

35291829202013177.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ملك محمد امين محمد محمد حسن48218

35281826.517.51712577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ملك هانى سعد محمد سعد48219

36301925.519.51713079ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منار خالد السعيد احمد عبد العزيز48220

37.525.518.527.51919.51286.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منار طارق عبد الواحد عبد القادر الدسوقي48221

2919.518261615108.53.55ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه ابراهيم محمد بركات على48222

1916.5192715.5199773.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه احمد محمد محمد على48223

21.51316.523.51113.585.56.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا ابراهيم حسنين عالم سالم48224

35.52818261618123.56.56ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا اسامه محمد بدوى السيد48225

332318.526.51717.51184.55.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا اشرف محمد عباس عطيه48226

35.53018.528192013155ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا علي محمود مرسى جادو48227

281615.525.512.517.597.53.53ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا عماد محمد ابراهيم المخزنجى48228

37281927.519.519.51314.56.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا محمد احمد انور طه48229

36.52818292019.5131.56.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا محمد عبد هللا محمد عبد النبى48230

3321.51622.518201113.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا محمود صبرى محمد على48231

2616.517.522.515.520985.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا وائل احمد سعد احمد48232

31.517.516.52715.519.51085.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه هللا يوسف صالح ابراهيم محمد48233

36.52919302020134.5710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منه محمد كمال محمد مسعد48234

33.52114.52519.516113.558ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منى طاهر عبد الستار عبد العزيز اسماعيل48235

3018152416.512103.56.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مني عادل السيد على محمد المصرى48236

3628.517.52719.517128.56.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مني عماد محمد عبد الرازق احمد48237

3729.516.528.519.520131710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332منى هانى جمعه ابراهيم المنسى48238

36.528172818.5161285.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مني هشام السيد حسين محمد48239

35.52817.526.518.5201265.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مني ياسر محمد النبوي محمد عيسي48240

35.518142819.5191156.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مها خالد بكر عوض سيد احمد48241

39.53019302018138.55.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مى سمير احمد عبد الحميد احمد48242

3121162416.514.5108.55.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332مى مدحت ابراهيم عبد الجواد ابراهيم48243

29.518.515.52416.515.51043.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ميار اشرف محمد عباس عطيه48244

31.512.51524.516.5161004.58ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ناديه خالد شوقى محمد48245

34.51316.52316171036.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نانسى سامح رجب ابو المعاطي48246

38.528.514.52718.517127410ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نجوي نادي فوزي عبد الوارث جالل48247
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38.52920292020136.5710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي احمد محمد رمضان48248

34.5251725.516.515118.56.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي السيد محمد احمد السيد زهره48249

35.526.51526.51718120.54.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي خالد السعيد عبد السالم48250

2520.512.52715.513100.549ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي رضا حسين محمد حسين حسونه48251

3628172817.515.5126.5710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي سالم حسين لطيف عطيه هللا48252

3523.51525.51612.5115710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي سمير محمد الراعى القاسمى محمد48253

33.523.516.526.51816.5118510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي صالح الدين فايد محمود عبد الرازق48254

3320.51824.51717.51137.59ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي على محمد على حسن48255

2720.517.522.51619.5103.575.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي محمد سليمان محمد عوض48256

29.520.517.515.514109755.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ندي وليد جمعه عزام جبر48257

39.5302029.5202013979.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نرمين خالد عبد المطلب محمد حسنين48258

2161124.51114.573.578ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نوال محمد ابراهيم سالم عبد الصمد48259

307.51322.517.52090.578ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نور السيد ابو المعاطى محمد ليله48260

39.528.519.52519.52013277.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نور حسين محمد ابراهيم عبد هللا48261

39292028.52020136.579.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نور عالء الدين السيد محمد48262

393019.5282020136.579.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نور مدحت عزت السيد رمضان48263

38.52920272017.5134.5710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورا السيد عبد الفتاح السيد فتوح48264

38282028201813478.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان ابراهيم الشحات ابراهيم عبد المطلب48265

39.53020302020139.57.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان السيد عبد الصمد محمد48266

23.58.518.51714.5208278.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان ايمن سمير محمد48267

2210.514.519.5152081.577.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان حسن السيد عبد الهادى بدوى48268

3727.519291917131.5710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان منصور عبد الرحمن محمد سليم48269

291119.521.518.52099.579ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان نبيل عباس احمد وهبه48270

25.5319.52018.52086.579ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان هاني فاروق يوسف نمر48271

38.52919.528.519.520135710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نورهان وليد عبد النبى عباس حسن48272

39.52920282020136.5710ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نيره حسن حسن ابراهيم48273

3930202620201357.510ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332نيره عثمان ابراهيم الشحات48274

35.526.519.5242020125.579.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هاجر ابراهيم السيد ابراهيم48275

3926.519.525.52020130.57.59.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هاجر ابراهيم السيد محمد عطا هللا48276

29.517.519.52019.52010669ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هاجر شريف السعيد الباز48277

35.527.519.522.519.520124.579ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هاجر محمد سليمان السيد سليمان48278

36.52819.52619.520129.577.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هاجر محمد فتحي السيد المحالوى48279

372819.525.5202013079ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هبه علي مصطفى احمد48280

39.521.51926.519.52012679ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هبه محمد سليمان محمد عبد الجليل48281

37.524.51926.51920126.559ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هدى احمد رضا برهام48282

3115.5192319.519.510857.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هدى فتحى السيد محمد ابراهيم والى48283

07.519.5191706357ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هدير عنتر العزازى عبد العزيز48284

37.5291824.519.520128.577ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332همسه هشام فؤاد عوض سيد احمد48285

3726.518.525.519.5201277.57ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332هنا حسين شوقى عبده احمد48286

3421.519.524191911877.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332يارا حازم يحيى السيد48287

38282025.519.52013179ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332يارا عماد احمد جاب هللا ابراهيم48288

287.517.51618.52087.53.57.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ياسمين ايمن رسالن محمود48289

32.513.517.51819.519.510177ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ياسمين خالد عبد العزيز عبد الجواد سالم48290

3113.519.52420201087.58.5ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ياسمين طارق جحا صادق محمد48291

3312.519.521.51920105.558ادارة السنبالوين  008السنبالوين ع بنات  0332ياسمين هانى محمد عبد العال اسماعيل48292

8.53.513121113.54844.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333ابراهيم عفيفى ابراهيم محمد48293

26.51117.519.514.518.58977.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333احمد محمد رمضان يوسف48294

32.51816241615106.578.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333انس محمد رمضان يوسف48295
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27.51714.524.516.51510078.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333ايمن فتحى رشدى محمد48296

24.5158.5241512.58747.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333خالد احمد منير خليل48297

28.5171324.515.51998.578ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333رضا حمادة رمضان السيد48298

3127182919.520124.57.58.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333عبد الرحمن عزمى على السيد علي عفيفي48299

37.52918.529.52017134.568.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333عبد العظيم السيد عبد العظيم البهى48300

361815.5271918115.578ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333عبد هللا رمضان عبد هللا محمد48301

38.52618.527.52017.5130.577ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333عمر ضياء ناصر محمد السيد48302

33241525.515.517.511367.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333كامل كرم كامل عبد العظيم48303

382419.52819.51812968ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333محمد السعودى ناصر محمد48304

34161426151810568ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333محمد رشاد رشدى محمد ابراهيم48305

39.52818.5302020136810ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333اسراء مصيلحى محروس حسانين48306

38.52717291820129.588.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333اسماء هانى محمد حامد48307

35.52016291916119.579ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333اسيه عبد هللا عطا عبد المقصود48308

267102413.518.580.547ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333امل نشات فهمى اسماعيل48309

35.59.51026.5171998.577ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333اميره سمير السيد عبد القادر48310

34.5713.527.515.5189887ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333امينه عزمى محجوب عبد العزيز السيد48311

3925.51829.5192013179ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333اية تامر لطفى عوض48312

2312.5625.511.51278.568ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333اية ناصر جميل سليمان48313

39261527191912668.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333تسنيم رأفت عبد الرازق حسانين48314

372413.522.516.516113.588ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333حنان رضا ابراهيم السيد السيد48315

292215.52513.520105710ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333خلود وائل شعبان فضل48316

38.52616.524.515.52012178.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333ريم عاصم السيد محمد48317

35.5261525.512.520114.579ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333زينب رجب عبد العظيم البهى48318

24.516.511214.51977.566.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333سلوى محمد السيد محمد48319

29.51715.525.514.52010288.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333سناء عبد الرحمن جمال محمد سيد احمد48320

20.516.511.52362077.579ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333شاهناز محمود محمد عبد المقصود48321

38.526.518.528.52018.5132810ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333شروق جمعه محمد على48322

30.516.511.527122097.5710ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333فاطمه اسماعيل فهمى اسماعيل48323

30191525.512.512.510279ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333فاطمه عصام عيد ابراهيم48324

242014.523.510199278ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333فاطمه عنانى محمد ابراهيم محمد48325

27.5201319.56.52086.568ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333فاطمه محمد خليل سليملن48326

3927.519.528.519.52013459ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333مديحة نشات احمد السيد48327

38.527.518291920132710ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333مرفت نبيل عوض محمد48328

3827.51924.518.519.5127.578.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333مريم جمال جمال محمد48329

362216.52614.51911577.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333مريم صبرى محمد السيد48330

20.51615.5221014.58466.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333منه رضا سيد احمد محمد48331

33.522.517.5261315112.577ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333منه محمد عبد الغفار محمد على48332

332216.526.5132011177ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333ندى بندارى عبد الجواد بندارى محمد48333

33.523.514.523.511.520106.567.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333والء فتحى عطيه نوفيق48334

21.514921101675.567.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333ياسمين جمعه محمد احمد48335

26181124.51019.589.567.5ادارة السنبالوين  008كفر الشرفا ع م  0333يسرا محمود احمد السيد48336

37.527.51827.514.52012557ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334اسراء محروس محروس المشد48337

37.52618.526.51320121.544.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334اسراء هاني هالل عبد المقصود48338

3625.51728.51415.512144ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334اسماء السيد احمد احمدالبسيونى48339

372519.5281716.5126.545ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334اسماء بكر صادق احمد سليمان48340

3428.51929.5111812254.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334اسماء محمود صادق ابراهيم48341

3727.519.529.51019.5123.554ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334اماني ابراهيم السعيد محمد48342

372719.5291417.5126.559.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334امانى السيد رمضان الصاوى48343
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32.527.51928.512.51812043.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334امانى السيد محمد السيد محمد48344

3327.517.529.51418121.545ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334امل عزت محمود احمد48345

3228.5193015.51612544ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334امل محمد محمود حسن احمد48346

3625.5193016.51712754ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334امنيه حسن محمد عبد الوهاب فرج48347

36.528.519.52816.519.512954ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334امورة عادل العوضي شبانه48348

3728.519.529151812953.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايمان ابراهيم على ابراهيم عطيه48349

3728.518291620128.555.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايمان رضا مصطفي المرسي مبارك48350

33.52820291819128.55.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايمان فوزى محمد على48351

3627.517.527.513.5191226.55ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايمان محمود احمد محمود كشك48352

32.524.519.528.514.520119.56.55.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايمان ميمي الهادي عبد الحميد48353

34.525.518.52916.5181245.55ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايه ابراهيم حسن احمد ابراهيم48354

342819.527.51718.51265.55ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايه ابراهيم محروس المشد48355

32.52617.524.51218112.55.54.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايه السيد طلعت فهمي المرسي48356

3326.519.526.516.516.51225.56.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايه جمال رجب اسماعيل48357

25.521.51826.51319.5104.56.59.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايه رضا فتحي عبده اسماعيل48358

3728.519.529.518.52013388.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ايه رضا محمد كمال عثمان نافع48359

30.521.51726.51517.5110.588.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334بسنت حسين حسن ابراهيم حسن48360

38291928.519.519.513488.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334بشرى صبحى مصطفى احمد والي48361

34.528.51929192013089ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334بوسى ابراهيم نبيل طه السيد48362

32.526182917.516.512388ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334جنه محمد ابراهيم محمد ابراهيم48363

35.52719.5291818.512989ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334حبيبه محمد محمد قاسم فياض48364

34.52619231519117.589ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334حكمت احمد محمد جاد48365

31.525.518.525.5172011888.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334حنان محمد علي عطوه علي48366

3227.519261920123.57.59.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334حنين اشرف عطيه محمد ابو النور48367

38292029202013689ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334حنين رضا حلمي عبد الحميد حسن48368

33.52918.528.51920128.56.510ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334حنين محمد ممدوح المنشاوى48369

37.53020292020136.589.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334خديجه بالل محمد عبد المجيد48370

32.527.51829.51719.5124.589.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334خلود عبد الفتاح يحيي عبد الفتاح يحيي48371

يا ابراهيم صبحى مصطفى48372 29.52216.5241019.510258.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دال

يا السيد عبد هللا السيد نافع48373 30.525.518.5281620118.559ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دال

35.529202918.52013269ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دعاء رضا محمد عادل ابراهيم رمضان48374

2320.51322.59.51988.568.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دنيا احمد ابراهيم احمد عبد هللا48375

272319.529.51519.511487.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دنيا ماهر محمد عبد السالم48376

24.519.516.526.515181027.57.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دينا عبد هللا رضا عبد هللا ابراهيم48377

3627.518.526.518.519.51278.57.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دينا محمد احمد عز الدين الحصرى48378

35.52818.52815181256.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334دينا محمد الطاهر السيد48379

يا عبد اللطيف فتحي العزب سالم48380 37.52819.52917201316.58.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ران

000000000ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رحمه ابراهيم محمد ابراهيم48381

3825.519.529.518.5201315.57.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رحمه السيد عبد الرازق صبح المشد48382

3014.51628.513.519102.55.56.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رحمه عمر ابوراضى محمد خضر48383

000000000ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رحمه محمد طه محمد ابراهيم48384

29.51517.528.514.52010568ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رحيق نادر عونى على عزيزه48385

352317.5291620120.55.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رشا ياسر ابراهيم عبد الحميد رمضان48386

3523.513301520116.55.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رضا باسم محمود السعيد48387

37.526203018.52013258.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رنا اسامه فتحي محمد عبد الرازق48388

3728.520291720131.568.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334رنا هاني ابراهيم صادق القط48389

24272029.51520115.55.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان السيد السيد محمد احمد48390

34.52719.52918.520128.55.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان السيد محمد يحي حلمي سليمان48391
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288.516.52912.51394.555ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان جمال عبد اللطيف السيد علي48392

3426192912.520120.55.54.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان صالح مختار صالح48393

30.519.519281417.51115.57.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان عطيه عبد العظيم عبد اللطيف48394

3628.5192918.5201316.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان متولي طلعت متولي عطيه48395

35.52819.52815.520126.588.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان مدحت محمد مختار محمد على48396

2417.58.5248.51782.55.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334روان هانى محمد اسماعيل ابراهيم48397

382819.526.514.519126.57.510ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ريم رأفت السعيد ابراهيم الديب48398

382819.52516.51912759ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ريم عصام محمد صبرى عوض48399

000000000ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334زينب سعد زينهم سعد عبد العال48400

33.51918.527.511.518.511055.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334زينب محمود محمد عبد الرحمن اكامل48401

25.581524.54.51577.565.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ساره توفيق عوض توفيق عبد الصمد48402

3625.51829.5172012666ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ساره شحته السيد على شبانه48403

332518281418.511865.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ساره موسى احمد محمد موسى ابوزبيده48404

34.52418.528151312065.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ساره ناجي جورجي جرجس48405

26.51314.52710159154.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ساميه سامح متولى ابراهيم محمد سالمه48406

294.516.526.5916.585.555.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سحر نبيل احمد فؤاد السيد48407

29.5914.525.5101888.554.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سلمى حسن فتحى محمود الخياط48408

3729.52029.5152013156ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سلمي سامح السعيد كامل48409

35.523.51829.512.52011957.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سلمي سليمان رمضان عبد الرحيم فرج48410

31.59.51427.58.5139153ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سلوى رأفت محمد السعيد فضل48411

23.51313.526.58.516.58555.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سميره صبحى ابراهيم محمد الوزان48412

3225.516.527.513.519.511557ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سومه احمد جمعه المشد48413

29.51517251419.5100.559ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334سوميه حسانين السيد احمد رمضان48414

30.51518271316.5103.556ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شروق الحسينى ابراهيم الدسوقى مسعد48415

3018.517.527.51417107.556.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شروق حسن ابراهيم محمد السيد48416

2512.517.526.513.5179557.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شرين محمد عباس المهدى عباس48417

36.52718.529.518.52013058.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شهد السيد احمد هالل احمد48418

21.515.517.52913.5169756ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شهد السيد مصباح ابراهيم محمود48419

36.528.517.529.517.520129.569.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شهد عصام محمد المهدي عبد العزيز48420

3223172114.520107.568.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شهد منصور السيد زويد حسن48421

3524.51722.5152011469ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شهد وليد السعيد عبد العاطي48422

34241720.512.52010859ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334شهد يوسف احمد ابراهيم48423

15.520.516149.51475.557ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334صابرين عصام محمد محمود سالمه48424

30.519.516.52415.51910677.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334صباح ابراهيم طلبه احمد السيد48425

27.51515.52013179158ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334صباح السيد الغريب محمد اللمعى48426

2816.5172511.5209877.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334صباح عصام محمد فتحى على حسين48427

36.52616261420118.578ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334صفاء صبحى عبد السميع محمد على48428

32.5231519.5131910378.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334صفيه طه رمضان عبده عبد المجيد48429

36.517.515.5231120103.558ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ضحي احمد فتحي السيد ابراهيم48430

000000000ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334عايده حمدى على عبد العال سليم48431

34.514.517.523.517.519107.588ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334عبير السيد احمد عبده عيد48432

3422.516.522.51619.5111.558.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334غرام محمد احمد فؤاد السيد48433

3422.51822.5162011349ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334فاطمه اسامه حسن احمد محمد48434

3627.518.524.515.52012268.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334فاطمه الزهراء مسعد وهبه محمود احمد48435

3722.518272019.5124.569ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334فاطمه عبده احمد عبد هللا48436

352517.522.516.520116.558.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334كريمه وائل على محمد سالم48437

36.524.516.52417.519.511979ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ليلي السيد زين العابدين سعد48438

382717.5241920125.579ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ليلى صبحى سعد ابراهيم صبح48439
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3218.5132013.5209757.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ليلي محمد شلبي محمد المرسى48440

33.518.515.523.5152010658.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334لين طارق سمير السيد مصطفى48441

2325.517.526111510358ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ماجدة السيد علي طه علي48442

353018.528.518.520130.569ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ماجده عمرو منير عبد البديع سليمان48443

36.528193019.52013389.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مروة عزت السيد عزت عمران48444

35241728.515.51912078ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم احمد عبد المنعم احمد عبد الحليم48445

3526.51827.515.519.5122.558ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم اسالم عنتر محمد السعيد48446

3428.516.528.51319.5120.558.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم السيد احمد فتحي السيد بدوي48447

32.518172611.51910579.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم تامر السيد محمد احمد48448

30201724.51217103.578.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم حسن عبد الغنى سعد سليمان48449

30.517.513.525.58169558ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم حمدي عبد العظيم محمد ابو طالب48450

352818.529.518201294.58.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم عنتر محمد خليل ابراهيم48451

3629.51929.517.517131.54.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم مصطفى سامى محمد درغام48452

373019.5302020136.559.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مريم وائل احمد حسن الهواري48453

37302027.519.5201344.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ملك محمد محمد فتحي السباعي48454

343019.529.518.520131.55.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منة هللا محمد لطفى عبد الحميد حافظ48455

342319.528.5162012148ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه  هللا اسالم عنتر محمد السعيد48456

34.52719.53019.516.5130.54.58ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه هللا ايمن محمود حلمى محمد48457

34.528.518.529.516.520127.548.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه هللا صبرى محمد رفعت محمود عوض48458

35.52919.53016201304.58.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه هللا محمد اسماعيل احمد النبوي48459

36.524.518.5241319.5116.549ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه هللا محمد مصطفي محمود48460

34.52617.528.515.519.512269.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه هللا محمود امين محمد رخا48461

35.527202917.51712969.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه عبوده بكر عبد الرازق عثمان48462

35.528.519.52512.5181214.57.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منه غريب عبد الرؤف غريب محمد48463

29.523.51923.55.5201013.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334منى ايهاب ابراهيم حسانين علي48464

342419.52613.51511767.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مها كريم صبرى المهدى عباس48465

35.528203019.519.513379.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334مى امير بدرت محمد عبد اللطيف48466

3124.519.528161911968.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ميار عبد النبى شوقى عبد النبى سيد احمد48467

3224.519.527.515.51511968.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ميرنا اسالم عنتر محمد السعيد48468

262319.5271618.5111.55.56.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ميرنا عبد الرحمن مصطفى الشافعى48469

30.52519.52617.518118.55.58ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334نادين احمد شعبان احمد عبد العزيز48470

29.528.5192516.519118.567ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ناديه عماد علي كمال عزام48471

29.525.519.527.515.519.5117.53.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ناهد محمد السيد محمود جبر48472

39.52920302020138.568.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334نبيله السيد ابراهيم السيد الشقري48473

36.527.519.5291720129.56.58ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ندى شريف متولي علي محمد البيطار48474

33.523.51928.51520119.548ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ندى طارىء محمود متولى48475

28.525.519.526.51217.51123.57.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ندى محمود طه محمود محمد48476

38.53019.530202013848.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ندى وائل فاروق علي يوسف48477

29.520.514.517.511159337.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334نهى صبري حسنين السيد الشاويش48478

393019.529.520201387.59.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334نور احمد محمد النبوي سليم48479

3930203020201397.59.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334نور حمدي احمد محمد موسي48480

3021.519.5241714.51122.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هاجر تامر احمد السيد شرف48481

3322.519.526.515.51511738ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هاجر سامى حسين عبد السالم عطيه48482

2927.519.52716.515119.54.56.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هاجر مجدى السيد محمد التمامى48483

2325.518.527.516.51611148.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هبه نبيل رجب احمد ابراهيم48484

23.52718.52716.515112.53.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هدي رفعت عبد الحميد صقر عوض48485

30.52719.52513.520115.53.58.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هدير احمد على محمد راتب48486

22281921.516.519.51073.59.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هدير محمد جاد عبد العال جاد48487
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29.52819231719.5116.569ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334هويدا عباس عبد الرحيم عباس عبد الحليم48488

29211827.517.520113410ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334وفاء احمد رفاعى رشاد محمد متولي48489

2121.519.5231518.51005.56.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334وفاء سامح ابراهيم محمد الدمرداش48490

3225.520261820121.578.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334وفاء طلعت رأفت رمضان جابر ترك48491

26.5191725.518.520106.578ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334وفاء عادل امين زاهر محمد48492

2519.517.520.5121994.53.55.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334والء فتحى محمد ابراهيم محمد48493

352518.528.5202012768.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334يارا على صادق محمود ابراهيم48494

18.520.518.5191518.591.53.58.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين ابراهيم عبد الحميد ابراهيم منصور48495

2922.519.52617181143.58.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين صبرى رضا صادق48496

3628202919201326.510ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين عيسي حسن ابراهيم الزمزي48497

13.520.518.523.51415.5904.56ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين محمد طه المغاورى محمود48498

3328.51924.518.518123.54.59ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين محمد غانم محمود ابراهيم48499

2928.51919.51817.51143.57ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين هالل عبد الجليل هالل48500

2828.520271916122.568ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين هالل مصباح هالل ابو فندي48501

30262027.51817.5121.55.56.5ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334ياسمين يوسف عواد محمد يوسف48502

35.52920261917129.578ادارة السنبالوين  008الحديثه ع بنات  0334يسرا السيد السيد احمد السيد48503

20.530182819.5201165.56ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335احالم هشام صالح محمود محمد سالم48504

3329.52028.519201305.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335اريج محمد ابراهيم محمد سالم48505

37.529.52028182013386.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335اسراء ابراهيم رجب عبد  اللطيف سعيد48506

3629.51928.515.520128.56.55ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335اسراء حسين السيد محمود الشافعى48507

342819.5281820127.55.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335اشجان عبد الحميد ابراهيم وهبه48508

38.5302027.520201365.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335امنية عبد الحميد حسن العوضي النمر48509

2624.51423.511.52099.566ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335اميرة اشرف محمد حسانين الحداد48510

38302027.519.5201357.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335اميره عادل عبد السالم عوض الزينى48511

36.5292027.519.519132.57.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ايمان السعيد ذكى هالل احمد48512

36.529.52028.51919133.55.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ايمان ايمن امين على رمضان48513

38282027.518.5201328.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335بسملة حسن ابراهيم محمد السحراوى48514

34261426.512.52011355ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335بسملة مجدى وهبة شبانة صفن48515

3530202818201315.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335بسمله احمد محمد حجاج عفيفى48516

30.52819.528.51719123.57.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335بسمله فاضل محمد فاضل السيد48517

3228.519.528.518.51912775.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335بسمه اسامه محمد شعبان عبد العزيز48518

34.5282028.518.519.5129.567.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335بسنت عوض فتحى ابراهيم على48519

36291928.51819.5130.557ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335تيسير طارق محمد السيد البغدادى48520

36281928.518.5201305.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335جيهان عبد الحميد ابراهيم وهبه48521

4.52111.518.55.513.56153ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335حنين طه فتحى محمد السيد48522

28.527.5192717.517119.566ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335حنين محمد ابراهيم محمود هالل48523

27.527.5202718.517120.55.56ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335حنين وائل محمود لطفى صالح48524

2326202713201095.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335دنيا السعيد السيد طه حسين48525

26.527.5202717.519.5118.55.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335دنيا حماده شحاته السعيد ابراهيم48526

ه محمد محمدى احمد محمد48527 28231826.512.5201084.55.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رؤي

37292027.52019.5133.575.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رحاب عادل عبد الوهاب على48528

2213.510.5247.517.577.553ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رحاب محمود سعد البسيونى48529

2125.519.526.511.52010455ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رحمه اسالم سعيد محمود محمد عيد48530

2124.517.523.512.519.59943ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رحمه محمد عبده شملول48531

25.522.5172213191005.52.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رحمه هانى محمد فتحى سليمان48532

25.526.5182617.520113.567.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رضوى رضا محمد عبد الرحمن محمد48533

31.526.516271019.51113.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رنا شريف السيد مصطفى محمد48534

2424162713201046.56.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335روان احمد نبيل السيد احمد48535
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33.52818.526202012688.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335روان حسين ابراهيم موافى48536

3729.518.528.52020133.587.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335روان سامى محمود رشاد الصاوى محمد48537

29.528.517.52516.517.51175.54ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335روان فايز السيد فايز صالح48538

38.529203019.52013779.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335روان مجدى فاروق السيد48539

322819.527.51816.512584ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335روان محمد مختار فتحى المالح48540

28.5272027.518201218.53.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335روان وائل حمدى محمد رمضان48541

36.52919.53019.520134.579ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335رويدا طارق محروس ابراهيم على48542

32.529203019.5201317.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ريناد محمد عبد المجيد السعدنى48543

38.52919.528.519.52013589.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335زينب عماد محمد حجاج عطيفى48544

37292029.519.520135810ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335زينه محمد السعيد محمد عبد المجيد48545

37.529.5192618.520130.579.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ساره الشربينى محمد فوزى الشربينى48546

3328.517.526162012189.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ساره عطيه السيد الشافعي الرفاعى48547

51210.5971143.547ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335سلوى عادل محمود اسماعيل عطيه48548

38.52620292020133.57.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شروق حسن محمد منير حسن48549

3428.520241920125.57.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شروق فتحى فتحى الجندى48550

2924162014201036.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شروق محمد متولى السيد ابراهيم48551

30.523152612.51910788.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد احمد محمد احمد حافظ48552

26191226.51219.595.588ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد احمد محمد فتوح ابراهيم48553

37.5291827.52019.513289ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد السيد محمود احمد الجالد48554

28.525.516.5161419100.587ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد بالل مغاورى غنيم محمد48555

30221528.51620111.588ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد حسام متولى جالل متولى48556

37.52917.53018.520132.589ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد خالد محمد العوضى السروى48557

33.52518201520111.587.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد صبحى محمد ابراهيم ابو المعاطى48558

38.52615.521.517.52011988.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد عبد الحميد سعد سيد احمد48559

27271513.517.5201005.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد عماد متولى محمد على48560

3629172720201298.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد وائل السيد محمود محمد سالمه48561

36.5281927.519.520130.587ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شهد ياسر محمد حسين48562

26.52316.527162010986.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شيماء صالح فاروق محمد العشماوى48563

37.52818.529.52020133.589ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335شيماء هشام محمود عبد الحميد48564

23.523.513.51172078.585.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ضحى اسعد عبد الكريم عبد الوهاب48565

37.52719281920130.587.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ضحى خالد صبح السعيد عبد ربه48566

32291827.519.51812688ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335عال اشرف عباس السعيد عبد الدايم48567

36.52919282020132.588ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335علياء ابراهيم على عبد الحليم حجازى48568

37.528192719.52013187ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335عهد احمد محمد ربيع عبد الفتاح48569

37.52819261920129.586.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335فاطمه مدحت وهبه سليمان48570

1620.512.518.5111878.56.56.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335فتحيه محمد محمود عوض السحراوى48571

1618.512221315.581.586ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335فرح طه فتحي محمد48572

383016.527.519.520131.586ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335فرح عبد الغنى محمد الطنانى48573

3026.51519.5172010886ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مايا محمود محمد صبرى احمد محمد48574

33.52918.530192013086ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم ابراهيم زين العابدين السعيد48575

251718.526.516.519.5103.586ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم احمد حمدى السيد محروس مصطفى48576

34.528.51827.52020128.585ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم السيد متولى محمد السيد48577

3019.51623.5171710686ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم حسنى زكريا محمد ابو شال48578

38.528.51929.51920134.586.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم صالح احمد الشربينى احمد يوسف48579

38291829.519.5201347.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم محمد احمد محمود كشك48580

38.52919302020136.569ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم محمد انور السيد منصور48581

39.530183019.5201375.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم محمد عزت احمد ابو السعود48582

39291930202013789ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم محمد مصطفى باز الخميسى48583
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38.525.5193018.518.5131.58.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم محمد مصطفى بدران حسن48584

38.52819301919.5134.569ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مريم محمود محمد زغلول السيد سليم48585

3930193020171388.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ملك حسن محمد جالل حسن48586

36.52919291917132.57.54ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ملك محمد نبيل محمد بدوى48587

3622.519201718.5114.565.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منار محسن محمد عبد الفتاح48588

3628.518.529.519.51813268ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منه هللا احمد شبانه محمد الطنانى48589

38.527.5193019.520134.568.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منه هللا حاتم محمود بدران ابو العنين48590

3526192919.520128.568.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منه هللا محمد زكريا محمد عطيه البيلى48591

000000000ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منه هللا محمد فتحى عوض48592

38281928.52020133.58.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منه هللا مصطفى السيد توفيق48593

302217.52619.519.51158.56.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منه محمد ابراهيم محمود حرفوش48594

3828.519302020135.58.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منه محمد احمد احمد ابراهيم48595

31.5271723.5171311686ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335منى احمد السيد احمد ابو العال48596

37.5281929.519.518133.58.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مى ابراهيم احمد الدادمونى48597

372817.529.520201328.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335مى محمود ابراهيم الكامل48598

15.54.512.59.56.51548.56.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نانسى خالد على ابراهيم عزيزه48599

35.527.518.52718.5201278.58.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ندى ابراهيم طه طه محمد حسين48600

34.52718.524.51520119.588ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ندى ياسر السيد محمد على48601

27.520.515.51611.5209187ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نهى حمدى عبد العزيز امام عبد العزيز48602

37.5291928.519.519133.57.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نهى مصطفى يحى المخزنجى48603

2924.51926.518.520117.57.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نواره سامى محمود محمد مصطفى48604

32.5271929.518.520126.57.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نور العيون سمير حسنى حسن محمود48605

32.527.519.5281416.5121.57.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نور هللا ايهاب احمد عبد القادر محمد48606

32.521.5192717.520117.57.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نور الهدى اشرف محمد سيد احمد48607

33.522.518.527.514.516.5116.587.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نورهان طارق محمود محمداحمد48608

3320.5192814.517.51157.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نورهان وائل السعيد شوقى48609

3227.519291820125.589.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335نيره جمال محمد بدران احمد48610

37.52819.53019.520134.57.59ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هاجر حسين رجب عبد اللطيف سعيد48611

36.52819.529.51820131.57.59.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هاجر خالد احمد طاهر عزيزه48612

3225.516291718119.57.57ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هاجر عماد حمدى عبد الحميد على48613

30.526.51627.51616.5116.588ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هالة خالد وهبه شبانه48614

29.51918.527.59.5171047.58ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هدى عبد الرحمن على محمد المرسى48615

32.52516.528172011988ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هدير هانى فوزى عطيه عبد الكريم48616

36.527.5192714.520124.57.57.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335همس محمد جمال عثمان فوده48617

392819.52915.52013183.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335همس محمد عوض السعيد عوض غانم48618

38.52920302020137.5810ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هنا ابراهيم دسوقى الباز عزيزة48619

3729.5193018.517.513484.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هنا محمد الكحالوى محمد شرف48620

32.5271729.516151227.54.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هنا محمود متولي طلبه محمد48621

34.52817.5301617.512684.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هناء هانى السيد صالح عبد الوهاب48622

392920302020138810ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335هيا هانى سليمان سالمة شحاته48623

38.53020302020138.588ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335وسام احمد صالح عبد الرحمن عطيه48624

3224.513.52612.517108.582.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335وفاء عبد الرحمن عراقي عراقي علي48625

352717.528.5181812684ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335والء السيد فتحى العزب سالم48626

3829192917.519.5132.583.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335يارا السعيد عبد هللا السعيد السروى48627

34.528.518.527.51718.512683.5ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ياسمين ابراهيم محمد ابراهيم محمد48628

300023.5016.553.55.53ادارة السنبالوين  008الملك فيصل ع بنات  0335ياسمين وائل البغدادى البغدادى48629

35221829.51818122.577ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336احالم عبد الوهاب احمد محمود حسين48630

34.5251629.516.518121.577.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اسراء السيد صالح محمود احمد48631
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34.5282028.520201317.59.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اسماء ابراهيم محمد على الششتاوى48632

3623203018.520127.577ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اسماء رمضان السيد عوض48633

3623.5203019.52012976.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اسماء فتحى عبد اللطيف محمد عبد الحميد48634

38.529.519.529.519.520136.56.57.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اسماء محمود خليل حسن خليل48635

3623182816.519.5121.56.58ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336االء حشمت نبيل النبوى حسين48636

3627.520291820130.57.57.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336االء رضا محمد شبانه محمد48637

3323.518.528.510.52011478ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336االء صادق السيد صادق السعيد48638

38291930182013478.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336االء محمد احمد محمد المهدى48639

3928203017201347.58.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336االء هانى صالح صبرى رزق48640

3929203020201387.58.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336امانى ايهاب ابراهيم طه نعناع48641

3526.518.528192012778.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336امل محمد العوضي شبانه العوضي48642

2418.51526.512.52096.576.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اميره حسام اسماعيل عبد العال سويدى48643

32.518.514.524.5162010677ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اميره محمود مصيلحى محمود عبد هللا48644

32.5171524.5132010276.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336اميمه الحسينى محمد حسنين48645

27.5181723.513.52099.578.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336امينه طارق ابراهيم محمد48646

36.526202717.517.512776.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336امينه محمد عرفه احمد ابو النجا48647

33.52718.528.51920126.57.57ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336انجى وائل محمد ابراهيم خليل48648

3322.519.523.51420112.577.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايات سعيد رمضان محمود48649

32.52919271420121.579.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايمان السعيد البهلول عوض هللا48650

34271726.51220116.5810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايمان خالد فاروق محمد توفيق48651

36.52717.526.51620123.5810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايمان سمير محمد عبد اللطيف محمد48652

30.5161622.510.51995.559.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايه احمد احمد ابراهيم48653

34.52716.52617.520121.5810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايه حسام زين العابدين احمد48654

352316.526.5620107810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايه سامح مسعد مسعد عبده48655

3525.518.527.59.519.5116810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايه صبرى يوسف السيد48656

3220.51827420101.569.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ايه هانى احمد محمد محمود48657

35.529182812.520123810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336بسمله ابراهيم السيد ابراهيم عوض48658

34.52917.527.51720125.5810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336بسمله طارق عبد العظيم احمد ابو النجا48659

35.523.5182811.520116.589.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336بسمله محمد موافي السيد موافى48660

36.529192913.52012789.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336جنى ايمن احمد دسوقي طه48661

35.52919.527.516.52012889.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336حبيبه عماد عطيه سالمه سالم48662

3324.517.52716.520118.5810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336حبيبه مصطفى فتوح مصطفى الغريب48663

372919.527.516.520129.5810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336حبيبه وليد احمد حسين احمد48664

352317.527.51417.511789.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336حنين ابراهيم مصطفى حامد48665

34.5261828.5122011989ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336حنين رضا صبحي موافي الحنفى48666

332814.52811.519115510ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336حياة حموده يحى سعيد محمد48667

3529182917.520128.5610ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336دعاء خالد فتحي لطفي حافظ48668

353015261719.5123810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336دعاء سامح يحيى احمد رمضان العوضى48669

34251624161611589.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336دعاء عبد القادر السعيد محمود ابراهيم زناتى48670

000000000ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336دنيا تامر صبحي عثمان48671

2916.510.5249.51189.589.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336دنيا متولى عبده زناتى خميس48672

31.5251424.51316.5108810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336دنيا محمد على متولى العدوى48673

36301928.515.520129810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336دنيا محمود محمد هالل السيد48674

362917.5231420119.579ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ذكرى احمد طلعت السيد امين نجم48675

يا عصام محمد حسن صقر48676 34.52715.528.51619.5121.589.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ران

31.52815.526.513.520115810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رباب محمد حسانين محمد48677

352312.519.51216.510279ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رحمه احمد حسين قاسم جوده48678

382917281719.512989.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رحمه شريف حمدى محمدعبد القادر48679
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37.52919.529.52020135.589ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رحمه عبد الرحيم محمد النادى عبد اللطيف العشرى48680

3216.51020.59.51588.588.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رحمه محمد ابراهيم الغرباوى48681

34.522.514.522.5141810898.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رحمه محمد بدير سليم عبد المعطى48682

34.52817221618117.588.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رفيدة زين الرجال عبد الرحمن محمد48683

3623.515.522161811369.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رنا محمد الباز احمد الباز48684

37.53019.529.519.51813689.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رنا محمد عارف احمد عمر48685

3316.512.52312.51697.588.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روان ابراهيم كمال سعيد محمد48686

363019.528.52020134810ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روان احمد عثمان طه احمد48687

37.52919.529.52020135.5610ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روان السيد فاروق حسن مصطفى48688

31.52112.51710.52092.568.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روان عصام محمد فتحي جالب48689

373018.52919.52013489ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روان ماهر طه حسن فياض48690

3421.51721.517.519111.568.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روان محمد محمد السيد فرج48691

33.521.517.525.517.520115.568ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روان منتصر نجاح عرفات48692

نه هاني احمد شبانه السيد48693 281715.522142096.568ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336رودي

يده السيد اسامه السيد شبانه48694 32.52617221520112.578.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336روف

3626.518221620118.589.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ريم محمد ابراهيم سليم محمد48695

372817.526.5162012589ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336زهوه ياسر فريد العزازى48696

3427.5162717.520122610ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336زينب ضياء السيد محمد درغام48697

36261924.51820123.589.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سعاد محمد شوقي صالح ابراهيم48698

31.523.5172815.520115.568.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سما سامي شعبان بيومي عثمان48699

2424.516.526132010468ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سماح احمد عوض خليل48700

36292030202013599.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سماح على صبحى على السروى48701

33291728.519.52012788ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سماح محمد شوقى عبد الحميد سليمان48702

2926.513.528.516.51911488ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سناء اشرف السيد محمد48703

37301728.51919.5131.57.57ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سهام محمد رجب محمد والى48704

3428.519.525.51919.5126.568ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336سهام محمد فتحى محمد السيد48705

3226.517.525.517.52011957.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شهد ابراهيم بيومى احمد محمد48706

3426.51925.516.520121.5710ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شهد السيد على محمد عفيفى48707

292318.52313.520107710ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شهد ايهاب حسن محمد الشامى48708

36.529203019.5201355.510ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شهد عبد الفتاح السيد عبد هللا حسن48709

37282027.51720129.569.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شهد عبد القادر رجب محمد النبوى ابراهيم48710

382818.52717.52012968.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شهد محمود احمد محمود حسين48711

34.523.517.5191520109.55.57ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شهد وليد محمود فؤاد كشك48712

352218.520.517201135.57ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336شيماء محمد علي محمد علي48713

3223.52024.518.519.5118.55.56.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336صباح عبد القادر السعيد محمود ابراهيم زناتى48714

32.52717.525.51619.5118.55.56ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336عزه شبانه عبد الرازق احمد عبد هللا48715

31.522.51818.517.519.51085.58.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336فرح محمد احمد محمد عبد المجيد48716

32.526191714.5201095.58.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ليلى عبد العزيز ابراهيم محمد عبد الرازق48717

23.511410.55.51854.577ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336لينا محمد طه عوض صبره48718

36.5292029.51619.513158ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مروه احمد ابراهيم طه متولى نعناع48719

38302030202013868.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم شريف نصر احمد حلوه48720

37302027.519.5201345.58.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم طه السيد محمد ابراهيم48721

35292027.519.519.51315.59.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم طه رمضان منصور عيسى48722

33.528.52029.519.5201315.510ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم عماد الدين حمدى متولى السروى48723

3628.518.526182012769ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم محمد رمضان عبد الرحيم فرج48724

342619.520.5182011868.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم محمد عزت محمود العربى48725

3227.518.52711.520116.55.59ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم محمد متولى محمد شعبان48726

35.52918.528.51620127.55.59ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم محمد يحى نعناع48727
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38.52818.528.515.5201295.58.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم محمود محمد محمود ابراهيم48728

35.528.51429.514.5201225.59.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مريم مصطفى السيد المعداوى48729

35.526.5173016.520125.55.59.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ملك احمد فؤاد عرمه48730

35.52917.529.517.5201295.59.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منار عبد المنعم محمود احمد محمد48731

38292030202013759ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منة هللا صبرى محمد احمد حسين48732

34201724.512.52010857.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منة هللا عصام عبد المنعم عمر ابراهيم كشك48733

000000000ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منه احمد لطفى محمد فرجانى48734

3928203019.520136.559.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منه هللا السيد بدوى على بدوى48735

35281828132012259ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منه هللا رمضان فتحى يوسف ابو النجا48736

34.52818.526.513.519.512158.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منه هللا محمد طلعت ذكى السيد48737

33.52919.526172012559ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منه هللا مصطفى رأفت السعيد محمد48738

31.528.516.5271120114.559ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منه الهادي محمد فتحي عبد النبي ابراهيم48739

332716.5231420113.55.58ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336منه مدحت محروس احمد درغام48740

3327.51824.5171812059.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336مى محمود صالح حسنين على48741

35292029.52020133.57.59ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ميار حماده محمد محمود محمد48742

38282029.52020135.57.59ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ميرنا ابراهيم محمد فتحى شبانه48743

38.52815.524152012148.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336نجاه ايمن المهدى ابراهيم48744

3727.518.5281619.512759ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ندى السيد محمد حمدى عبد الرحمن السيد48745

35.527.519.52818.5201295.59ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ندي خالد محمد متولي سالم48746

25.51815.517.5817.584.558ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ندى وائل جبر عبد المجيد عبد هللا48747

36.527.52029.51920132.55.58ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ندى ياسر احمد فتوحه سلو48748

31.53019.525.517.5201247.510ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336نورا جوده احمد ابو السعود احمد الترامسى48749

26.523.519.5201220101.558ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336نورهان حسن اسامه محمد توفيق48750

28.53016.525152011559ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336نورهان عرفات سليم صادق السيد48751

32301925.51420120.556ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336نورهان وائل ابراهيم محمد ابراهيم48752

212415.5207.5208887ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336هاجر محسن محمد لطفي عبد الحميد48753

2825182112171045.57ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336هدى ابراهيم السيد على الشحات48754

35301928.52020132.57.59ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336هند ياسر محمد محمود البسطويسى48755

2619.515.5177.514.585.559ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336هيام طارق ابراهيم صادق حسن48756

30.518.516.520.513.52099.568.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336والء احمد عبد الحميد السيد ابراهيم48757

3427.51725.515.520119.556.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336يارا حسن حسن فتوح كشك48758

33.525.51419.59.52010268.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336يارا حماده محمد نجيب بيومى48759

3424.51416.5916.59865ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ياسمين السيد نبيل محمد بدوى48760

37.528.5192717201295.59ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ياسمين توكل على ابو العزم48761

3528192717.520126.569.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ياسمين طه السعيد طه نعناع48762

3226.518.52414201156.58.5ادارة السنبالوين  008بنات. العروبه ع   0336ياسمين محمد ابراهيم عبد ربه عبد الجواد48763

33.521.51825.512.519.511166.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ابراهيم السيد توفيق محمد محمد48764

3428.518251319.5118.566.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد ابراهيم سمير طوسن السعدونى48765

36.528.51827.51719.5127.587.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد السيد احمد عبد الكريم عبد الرحمن48766

3523.51725.51518.511667ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد السيد حسن حسن محمد بركات48767

31.52013.52511.517101.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد السيد فاضل اسماعيل الشربينى48768

34.519162913.518.511265.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد جوده عوض محمود المرسى48769

26.51915271216.599.564ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد ربيع الغريب عبده الغريب48770

171611251117.58064ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد ربيع رجب سالم المرسى48771

12.5128.5156.51554.543.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد سامى حسن حسنين الدسوقى48772

36.529.51627132012267ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد عاطف عيسى عبد اللطيف غزى48773

20.51610208.5157567ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد عباس فاروق عباس محمد48774

31.520.51524.51219.5103.557.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد عبد هللا عبده جاد شوشه48775
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3019.5112212.5189567.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد عالء الشربينى السعيد عبد الوهاب48776

27.518.515.523.511199666.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد متولى هارون محمود احمد48777

29.517.512.522.510.51792.566.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337احمد محمد عبد الرازق محمد محمد48778

32.520.516261117.510687ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسالم السيد المكاوى عبد الفتاح احمد48779

22271626.510.517.510286ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسالم محمد محمد ابو الخير محمد48780

38.528.5172914.520127.588ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسالم هارون يوسف عبد اللطيف عبد اللطيف48781

31231525.51018104.567ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسالم هانى طلبه محمد طلبه48782

23.52415.52412.51599.588ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسماعيل نزيه جوده عبد العاطى بدوى48783

30.520.516.5297.51710468ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337السيد ابراهيم السيد السعيد محمود48784

27.519.516.52591997.578ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337السيد حسن محمد عبد الفتاح احمد48785

33.523.516.5281319.5114.577ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337السيد عوده احمد يوسف السيد48786

31.520.51728.511.52010966.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337السيد فتحى سليمان السيد سليمان48787

35.527.516.52610.52011666ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337جمال محمود السيد الغريب الشربينى48788

38.529.518.528.519.520134.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حازم اشرف عبد ربه اسماعيل عبد المقصود48789

3328.517.528.51920126.569ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حمدى احمد منير احمد العوضى48790

3827.518.528.519.52013259ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337خالد محمد محمد عياد محمد48791

25.51911.524.55.513.58647ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337سليمان احمد سليمان احمد عبد الفتاح48792

33.52117271320111.566.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ضياء مصطفى عبده مصطفى عبده48793

31.523.5162712.520110.568ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337طلعت محمود عوض على سالم48794

33201623.512.519.510567ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عبد الرحمن الباز عبد الحميد احمد محمد48795

3528.517281619.5124.567.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عبد الرحمن شعبان محمد عيد ابراهيم48796

33.517.516.52613.516.510767ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عبد الرحمن معتز سليمان متولى سليمان48797

33201625.51316.5107.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عبد السالم الشحات عبد السالم محمد البانوبى48798

342015.527.515.520112.567ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عبد العزيز مصطفى عبد العزيز محمد مصطفى48799

222012.523.51217.59067ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عبد هللا رجب عبد الخالق عيسى عبد الخالق48800

15.5251323.51319.59068.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عبد هللا عوض حامد عوض احمد48801

3522.515.524.513.52011169ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337عالء نعيم عبد الباسط محمد السيد48802

29.522.51624131910569ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337على احمد محرم احمد اسماعيل48803

36.5201728.515.518117.587.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337على ماهر محمد عوض احمد48804

372016.528.5151811787.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فارس السيد محمد السيد داود48805

2818.514.52510.517.596.555.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فارس محمد السيد عبد القادر متولى48806

262213.527.51519.510469ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فتحى السيد سليمان احمد عبد الفتاح48807

37.525.51727.517.51912567.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337مازن محمد ربيع عبد هللا محمد48808

272115271619.510687.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ماهر الهجرسى محمد عوض احمد48809

37.52719.52719.520130.588.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محسن ابراهيم محمد ابراهيم حسن48810

10.513.515.519.510.51569.564.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد ابراهيم محمود ابراهيم حسن48811

3727.5182718.51712886ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد احمد محمد على على48812

22.520.515.5281518101.587.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد البشر محمد عبد الكريم عبد الرحمن48813

35.526.517.5281716124.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد السيد ربيع عبد هللا محمد48814

271916261416.510286.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد الغريب احمد محمد الغريب48815

3722.514281920120.566ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد جميل زكريا حسن على48816

12.5219.525.5109.578.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد رضا جمعه ابراهيم الدسوقى48817

282212.526.513.518102.57.55.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد ظريف المحمودى اسماعيل السيد48818

322315271218.510986ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد عادل محمد قاسم متولى48819

242415.52710.516.510186.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد عدلى سمير خالد ابراهيم48820

35.5261726.5152012087.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد عماد عبده عبد الفتاح احمد48821

25.52017.526.512.52010285ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد محمد الشحات طلبه احمد48822

35.52016.525.515.52011386.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد مصباح جبريل عبد السالم معوض48823
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332016.52713.56.51105.57ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد مصطفى المتولى رزق48824

178.511.51612.51065.54.56ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمد ياسر محمود محمد طلبه48825

372618.52918.5191296.58ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود احمد جوده عبد العاطى بدوى48826

27.519.515.524.58189565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود احمد محمود منصور المتولى48827

338.51524.510169166ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود اسامه محمود ابراهيم حسن48828

27.520.5172712.517104.55.53.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود صالح صبرى محمود محمد48829

2622162616.519106.55.56.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود عبد الناصر عاطف عيسى عبد اللطيف48830

34.52618.52817.519124.567.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود محمد سمير المتولى المرسى48831

3426.518.527.518.519.512567ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود محمد محمد عبد العزيز على48832

3826.519.529.51919.5132.56.58ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337محمود محمد محمود سليمان محمد48833

382619.528.518.519.5130.56.58ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337معاذ محمد محمد عبد الدايم سالم48834

36.52619.526.517.519.512667.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337نصر سمبو عبد الفتاح محمد متولى48835

38.524.519.528.518.519.5129.568.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337هشام محمد محمود سليمان محمد48836

13.511.510.51010755.55.54ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337وائل السيد عوض عيد العشماوى48837

21.511.51119.511.510.57566.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337وليد محمد محمد عوض تمراز48838

36.52820281720129.57.58.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ابتسام سالم عيسى محمد48839

37292028.51720131.57.58.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ابتسام محمد منصور عيسى عبد الخالق48840

372819.525.516.520126.57.58ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسراء السيد عبد الباقى نور الدين غازى48841

31.52619.52815.519.5120.56.58ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسراء صفوت عبد الجيد صبحى محمد48842

332719.527.51517.51226.58ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسراء طارق محمد احمد محمد48843

34.51914.526141710866.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اسماء محمد محمود محمد محمد48844

3518.51627.513.517.5110.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337امال محمد ابو الفتوح العنانى سالمه48845

34191526.513.51810864.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337اميره صالح محمد محمد الكيالنى48846

38.5261727.51819.51276.56ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايمان احمد احمد منصور محمد48847

3826172917.519.5127.56.56ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايمان زغلول سعد حسن السيد48848

3612.515.526.512.51810365.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايمان صالح محمد محمد الكيالنى48849

2814142812.517.596.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايمان ظريف عوض عيد المتولى48850

351213261219.59857ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايمان محمد هارون محمود احمد48851

31.5141224.511199356ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايه عادل ابراهيم متولى احمد48852

3816.5172817.51911757.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايه عامر السيد ابراهيم منصور48853

30.51213.527.514.5189857.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايه محمد عبد الباسط محمد السيد48854

36.51014.5281219.510168ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ايه معتز فتحى ابراهيم منصور48855

39.527.516.5282019131.567ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337بسنت ابراهيم عدلى ابراهيم اسماعيل48856

3415.512.525.51019.597.555ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ثناء محمد العوضى محمد ابراهيم48857

3113.512.526.510.5209454.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حبيبه محمد فريد احمد عبد الوهاب48858

38.517.515.527.517.520116.567.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حليمه مصطفى اسماعيل احمد اسماعيل48859

37.52315.52817.520121.557.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حنان حماده حازم ابراهيم خاطر48860

33.519.51526.51519109.554ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حنان رضا محمد عوض القناوى48861

37.5281829.5202013378ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حنان محمد سعد موسى48862

38.52819281920132.557ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حنين السيد محمد السيد عبد العزيز48863

3712.51629.516.519.5111.567ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حنين مصطفى اسماعيل احمد اسماعيل48864

3721182818.520122.559.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337حوريه عالء حامد عوض احمد48865

3616.51628.516.520113.557.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337خلود ابراهيم عبد العزيز الصاوى ابراهيم48866

3415.51228.513.520103.537.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337خلود حامد احمد توفيق السيد48867

يا عاطف صبرى مصطفى سعفان48868 33.515.51324.513.515.510057.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337دال

يا منصور فتحى المتولى محمد48869 37.515.51328.515.52011058.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ران

29231227.513.519.510558ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337رحمه احمد العيسوى احمد العيسوى48870

34.517.511.527.51518.510649ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337رحمه احمد محمد ابراهيم احمد48871
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3318.512.526141810466ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337رحمه ايهاب مجاهد العيسوى احمد48872

3517.515261619109.5610ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337رحمه عرفه يسن يسن احمد48873

3823.514.5271819.512159.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337رحمه كامل زغلول طلبه متولى48874

34141125.51219.596.578ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337رحمه محمد محمد عبد القادر محمد رشاد48875

38.5281928.5192013369.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337روان صبحى جمعه محمد احمد48876

38.52717.529.51920131.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337روان عدلى خضر محمد مصطفى48877

382415.52917.52012469ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337روضه رضا رسالن محمد عبده48878

35.51715.5271619.511158.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337روضه صالح ابراهيم صالح احمد48879

372818.528.5192013178.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337روضه محمود محمد ابراهيم الطنطاوى48880

36.52315.526.51720118.547.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ريهام هانى يوسف عبد اللطيف عبد اللطيف48881

33.5231727.514.519115.568.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337زينب محمد احمد سليمان محمد48882

32.527.51428172011948.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337زينب محمد محمد محمد متولى48883

37.5261426.514.520118.5610ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ساره صبرى محفوظ خالد العشماوى48884

37.527.518.529.518.520131.5410ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337سلسبيل جمال السيد على عطيه48885

3112.515.5271318.59958ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337سميه سمير صبرى عباس عرفات48886

35.51616.527.515.52011158ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شهد المتولى مسعد عبد الفتاح محمد48887

38261929.519.52013258ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شهد حسنين السيد على عطيه48888

37.5261929.518.520130.568ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شهد سعد عبد الرحمن الشربينى عبد الرحمن48889

38.52618.528.51919130.558ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شهد صالح طلعت محمود48890

206.51021.54.516.562.564.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شهد عبد الحميد عبد البديع عبد الحميد48891

3925.515.529172012667.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شيماء احمد شعبان محمود محمد48892

382618.529.518.520130.568.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شيماء جميل معوض عثمان فوده48893

37.520.51828151911967.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شيماء عبد البديع عبد الموجود محمد السيد48894

259.5142712.5158867.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337شيماء محمد بدر حسن رضوان48895

357.515.527.513.5209958ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فاطمة عيد احمد عيد العشماوى48896

362016.5281620116.558ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فاطمه السيد سليمان السيد سليمان48897

37.526.5182918.520129.558ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فاطمه السيد على منصور على48898

1869206.514.559.558ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فاطمه فؤاد يسن يسن احمد48899

3923.5172719.52012658ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337فلاير احمد سمير عيسى عبد اللطيف48900

27.510.513.525.512168958ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337قمر رضا محفوظ منصور محمد48901

3825182718.516126.55.59ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337مريم محمد عاطف احمد يوسف48902

37241728.518.52012568.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337مريم محمود محمد خضر مصطفى48903

37271929.51920131.55.58.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337مريم مصطفى عبده محمد موسى48904

34.5201628.5162011567.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337مريم هانى محمد عبد العظيم حافظ48905

34171728142011057ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337منة هللا احمد مصطفى محمود48906

3727182818181285.56.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337منه هللا محمد فوزى المتولى حسن48907

10.514.51625.582074.54.54.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337منه هللا مدحت مصباح ابراهيم منصور48908

3221172816201147.56ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337منى محمد رفعت عزت الغريب48909

3722.51728.517.520122.576.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337منيره حسن محمود عبد الوهاب بدوى48910

29.519.516.528.515201097.55.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337مياده ابراهيم محمد عبد الحميد حسانين48911

3221.516.526.515.5161127.55.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ميرنا عبد الباقى صفوت عيسى عبد اللطيف48912

19.515.514.526.51115.5877.55.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ناديه جمال عبد الموجود عبد المقصود احمد48913

30.512.516269189474.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ناهد محمد فتحى ابراهيم منصور48914

1916.51525818.583.556ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337نجوى محمد ابراهيم حامد ابراهيم48915

3620.515.526.513.52011277.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ندى السيد محمد العوضى ابراهيم48916

37.524.51925.518.519.51257.57.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337نورا زاهر مصطفى محمود زاهر48917

27.54.514.524.511.518.582.54.56.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337نورهان السيد عوض اسماعيل عبد النبى48918

33.522.516.52811.51811256.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337نورهان حسن السيد جبريل عبد السالم48919
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251917.527.510.52099.555.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337نورهان عبد العزيز السيد محمد ابراهيم48920

382518.527.517201267.57.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337هاله محمد مهران محمدالشربينى48921

3310.51625.51218977.53.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337هبه حسام الدين فتوح مصطفى الغريب48922

2713.51726.511.519.595.57.55.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337هبه عادل الغريب عيد48923

20.513.515.525419.578.555.5ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337وفاء عبد الحليم عزالدين توفيق السيد48924

38.52818281817.5130.557ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ياسمين امير مهران محمد الشربينى48925

37.528.51929.519.52013456ادارة السنبالوين  008الشهيد مصطفى عبده ع م بطماى  0337ياسمين جمال معوض عثمان فوده48926

36.52919291820131.568.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ابراهيم السعيد ابراهيم السيد سيد احمد48927

3725172918201264.58.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ابراهيم عبده محمد عبده محرم48928

36.522.516.5271520117.558.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ابراهيم مالك ابراهيم السعيد محمد48929

34.527.5182614.520120.559ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد السعيد عبد السميع السيد حجازى48930

382917.5301920133.57.59.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد السيد ابراهيم عبد النبى اسماعيل48931

2325.513.5241020964.59ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد جمال الدسوقى عبده48932

2324.5142713.52010258.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد جمال السعيد عبد الحميد عوض48933

37.529193018.5201346.58.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد صالح السيد بدوى حسن48934

3122.516.528.515.52011467.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد صالح فتحى عيسى السيد48935

24231626.516.5201064.57.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد محمد الشحات عوض السيد48936

34.5241826.516191194.59ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد محمد عبد السميع احمد سيد احمد48937

21.518.516.520131989.548ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد ممدوح عزت احمد48938

22.520.514.527131497.567ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد هانى السيد هالل السيد48939

29.524.516.5251619111.579.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد هانى طلعت عبد الوهاب48940

3623.516271520117.57.58.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد هانى عبده ابراهيم مختار48941

26.517.51624.5111895.55.58ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد ياسر الباز حبيب السيد48942

2522.514.5241019965.58ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338احمد ياسر رمضان الشربينى48943

1723.51525111991.54.57.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ادهم اشرف فتحى موسى توفيق48944

25.521.51625131910158ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338السيد محمد السيد محمد مطاوع48945

34291828.518.52012879ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338السيد محمد السيد محمد منصور48946

19.514.515256.515.580.57.56ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ايمن محمد احمد احمد على48947

242215259.51995.57.58.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338حسن ابراهيم حسن السعيد عوض48948

3322.514259.5201047.57.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338خالد شعبان محمد عبد الفتاح محمد48949

28.520.513.5249.517.59678.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338خالد عبد الناصر عبد الجليل عبد الوهاب48950

35.523.5152711.519112.568.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338زكى محمود السيد السيد احمد48951

31201522.582096.568.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338صبري حسن حسن على سليمان48952

28.51616.5246.52091.568ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338صالح عبد الناصر عطيه ياسين48953

1717.512.5255.52077.558.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عادل محمد ابراهيم عوض عماره48954

32.526.51727.51219.5115.57.58.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عبد الرحمن المتولى خضر المتولى عبد المعطى48955

33.525.51725.51319.5114.58.59ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عبد الرحمن عصام عبد المنعم هالل السيد48956

35.524.516.527.58.519112.579.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عبد الرحمن محمد حسن عبد الحليم الحديدى48957

35.525.516281019115610ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عبد الرحمن ناصر نجاح عطوه مصطفى48958

232115246208977.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عبد السميع مصباح عبد السميع السيد حجازى48959

1419.51122.54177166.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عبد الرحمن عبد الناصر حسن محمد اسماعيل48960

19.516.517246158358.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عمر مصطفى محمد عبد الفتاح محمد48961

33261626.56.52010879.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عمرو محمد المتولى محمود على48962

32.5231626.571810578.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عمرو ياسر شحاته حسن حسنين48963

31.522.51826.57.5191068.58.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عوض محمد عوض هللا ياسين على48964

30.517.51726415958.58.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فارس جميل عبد الحميد على48965

3724.517.5271719.51238.59ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فارس محمد السعيد عبد الفتاح ابراهيم48966

292117.5179.5189476.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فايز شوقى حلمى عبد المنعم48967
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3419182011.518102.576.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فتحى رمضان فتحى عيسى السيد48968

292317.52212.51810477.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338كريم محمد عوض توفيق رجب48969

2725.518261518111.577.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد احمد فاروق احمد محمد48970

35.525.518231517.511789.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد اسماعيل السيد اسماعيل ابراهيم48971

3826.5192715.517.512689.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد السعيد مصطفى زكى هالل48972

34.522.515.521.5111810578ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد السعيد نجاح السعيد عطيه48973

29.51614.523.5101693.556ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد السيد عطيه السعيد48974

32.51916.526.512.51810787ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد السيد على عيسى السيد48975

372016.524.5141811288ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد جمال السعيد عبد الفتاح48976

30.51917.5201119.59888ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد جميل السيد احمد حسن48977

3629202617.519.5128.599.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد صبحى زغلول شحاته سالمه48978

32.520.51824.516.519.511278ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد صالح السيد محمد سليمان48979

2726.519.528.519.520121910ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد طلعت صبرى السعيد48980

352816.528.512.518.5120.588.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد عالء فتحى محمد السيد48981

312716.526.58.518109.567ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد علي ابو الفتوح ابراهيم48982

36.527.518.528.5181912999.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد محمد جميل المتولي هالل48983

37.527.519.528.51820131910ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمد منصور حسن محمد الدسوقى48984

34.527.51926.51819.5125.589ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمود احمد شفيق سليمان طه48985

27.52017.525151810589ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمود حسين محمد عبد الهادى محمد48986

3413.516.522.51520101.584.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمود عبد هللا السعيد محمود على48987

33.514172313.52010186.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338محمود ياسر جميل احمد حسن48988

26.514.5182213199486ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مصطفى احمد سمير على حسن48989

30211824.512.518.510665ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مصطفى السعيد السعيد السيد حسن48990

34.52318.527192012288ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مصطفى محمد زكريا حسن على48991

36.527.519.528.519.520131.599.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اروى رضا عوض الحسينى حسن48992

28716.5188.5207884ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسراء ابراهيم عزت السعيد عطيه48993

2311.517.52011168383ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسماء احمد فتحى السيد احمد48994

267.51720.513208465.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسماء السيد عبد القادر عامر محى الدين48995

312418.52615.52011589.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسماء الشحات ابراهيم عوض عماره48996

3526.518.528.519.52012889.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسماء حسين صالح ابراهيم48997

35.524.519.526.518.520124.589.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسماء حماده السعيد الطنطاوى عامر48998

37252027.518.520128810ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسماء رياض عرفه المتولى هالل48999

3214.516.52110.52094.585.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اسماء محمد اسماعيل حسانين احمد49000

33201628.51520112.587ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338اشرقت محمد على عبد العزيز على49001

30.52415.525.514.519.511086.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338االء محمد عرفة المتولى هالل49002

2920.516.526.51520107.587.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338الهام فتحى عوض محمد الحلو49003

29.521.5162815.520110.587.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338امانى السعيد محمد ابراهيم محمد49004

251716.5291419101.586.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338امل السعيد عوض السعيد احمد49005

332417.527.516.520118.556.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338امل عيسى على عيسى السيد49006

3723.51828.517.520124.5810ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338امل مصطفى حسن ابراهيم حسن49007

32.523162616.519.511479ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338امنيه عماد  عبد الفتاح المتولى49008

37.524.52028191612989.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ايمان السيد عزت عطيه خلف49009

33.51615.522171910459ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ايمان السيد محمد المتولى49010

دين محمد49011 2811.5152316.5189468.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ايمان وهبه محمد نورال

35.527.516.529.517.518126.549.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ايه اسامه فتحى هالل49012

33.519.51627.51518111.569.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ايه فايز احمد احمد على49013

3320.51824.514.520110.559.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ايه محمد صالح السعيد المتولى49014

34.51617.523.51720108.569.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338بسمله حسنى حامد محمود عماره49015

Page 1005



Term1

31.512.5131817.51492.576.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338بسمه السيد يوسف مصطفى49016

331114.526.5151710078ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338جميله ناصر عوض هللا احمد متولى49017

34.516.51525.51420105.578ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338حسناء احمد احمد ابراهيم احمد49018

33.514.515.528.514.519106.589.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338حسناء رجب احمد مدكور محمد49019

34.51715.52816.519.5111.5810ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338حسناء ممدوح فهمى على فرح49020

37.526.518.529.52020132810ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338حنان السيد محمود السيد محمود49021

22.571319.59.517.571.545.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338حنان جمال فتحي شحاته على49022

36.514142413.52010279ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338حنين صبرى عوض الحسينى حسن49023

35.52114.5291719.51176.59.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338خلود صبحى صالح احمد حسن49024

يا حسن زيدان احمد ابو النجا49025 35.52216291817.5120.569ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ران

351917.5291816118.569ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رحمه ابراهيم احمد عثمان49026

18.511.51520.5132078.557ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رحمه احمد حسن عبد الحليم الحديدى49027

34.520.5172815.519115.5810ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رحمه السيد حسين عبده الدسوقى49028

28.521.516.526.51519.510889.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رحمه السيد طه على ابراهيم49029

27.52213.527.514.519.510569.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رحمه عوض ابراهيم حسين يوسف49030

3927193018.520133.589.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رحمه محمد زين العابدين محمود حسن49031

3625.5203017.51712999ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رحمه يسرى عطيه عبد العزيز علي49032

37.522.518.5281520121.589ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338رقيه ابراهيم عوض السيد احمد49033

36.52419.528.51917.5127.5810ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338روان ناصر محمد موسى49034

3423.516.5291618.511989.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338زهره عماد حمدى السعيد ابراهيم49035

38.527.5193019.519134.589.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338زهره ممدوح ابراهيم محمد عوض49036

33.527.51929171912689.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338زينب مصباح عوض طه سليمان49037

32.524.51429.517.52011889.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سحر محمد احمد صبرى محمد احمد49038

32.527173017.52012477.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سعاد ايهاب السعيد خضر عرفات49039

36.5282029.519.520133.569.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سلمى صالح محمود ابراهيم حسن49040

37272029.52020133.5610ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سلمى محمد السيد اسماعيل49041

36.5272029.5201913369ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سلمى محمد السيد السعيد السيد49042

29211624.515.52010689ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سلوى وائل السيد طه السيد49043

3725.519.529.518.52013089.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سماء عبد الخالق محمود مسعد العوضى49044

31.52416.527.51520114.589ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سها هانى رمضان الشربينى محمد49045

20181325.5141990.579ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338سهام السعيد السيد الششتاوى49046

211212.525515.575.545ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338شهد مصطفى حمدى محمد المرسى49047

30.5201726.59.517103.567ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338شيماء رضا حسن عبده البدوى49048

16.511.514.522414.568.562ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338شيماء محمد الدسوقى هالل49049

37.526.518.5271719126.5510ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338شيماء ياسر السيد عبد المنعم السيد49050

37.525.52027.51820128.579.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338صباح السيد اسماعيل السيد محمد49051

000000000ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338صباح جمال فتحي عيسى السيد49052

33.522.51427.512.51711077ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338عزه عبد الرؤف فتحى احمد الدسوقى49053

2517152612.519.595.567ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338علياء صبرى محمد الطنطاوى عبده49054

35.52618.52816.520124.577.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فاطمه السعيد سليمان ابراهيم سليمان49055

37.526192817.52012888.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فاطمه السيد عوض السيد رمضان49056

34.52215.526.514.51711387.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فاطمه رمضان احمد عوض المتولى49057

3320.516.528.51217110.578ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فاطمه مصطفى رمضان يوسف مصطفى49058

322016.529.51319.511178ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فايزه محمد مصطفى اسماعيل49059

2222.516.5288169757ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338فرحه ايهاب محمد السيد المتولى49060

231717.529.512.52099.569ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم احمد السعيد عطيه ابراهيم49061

29.519.518.52912.52010988ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم السعيد عبد المنعم احمد مصطفى49062

311818.52912.51910987ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم رضا الشحات السعيد ابراهيم49063
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26.51715.52810.51897.587.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم رضا حسن هالل على49064

35.526.519.528.5172012779ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم رمضان محمد السيد هالل49065

32.52415.527162011579.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم سامى عبد السالم عبد الجواد عبد السالم49066

38281929.519.520134810ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم على مصطفى اسماعيل ابو الخير49067

28.5141527.59.519.594.576.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم محمد السيد عطيه ابراهيم49068

31231626.510.52010777ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مريم هانى محمد صبرى المنسى49069

3015.515297.5209778ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ملك محمد عبده على احمد49070

30.512.517298.52097.5710ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ملك هانى عبده ابراهيم مختار49071

31.511.516.52982096.578ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338منار محمود شحاته احمد49072

37.52217.529171912399.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338منة احمد فتحى اسماعيل على49073

3520.51828.511.520113.578.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338منة هللا محمد رمضان يوسف مصطفى49074

281717297209878.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338منة عماد محمد محمود حسن49075

393018.5302020137.579ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338منة وائل زين العابدين49076

30.52316.528.510.52010978ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مى اسماعيل شعبان اسماعيل شحاته49077

30.522.51629.51020108.589ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مى خالد رمضان على رمضان49078

36.529.51828162012898.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338مياده فؤاد صالح عبده احمد49079

35301829152012788.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ناهد وليد عزت طلبه على49080

363017.5281820129.579.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ندى السيد فريد شوقى محمد49081

25.510.51327.541780.578ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ندى جمال الهاللى على عطوه49082

241813.529.53.51988.579.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ندى حمدى طلعت عبد المنعم ابراهيم49083

2725.515.528.5720103.578.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ندى رمضان عوض ابراهيم49084

332115.528.581910679ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ندى عالء جمال الدين ابراهيم خليل49085

1720.515.527.514.512.59576ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ندى ناصر فتحى محمد الشربينى49086

2815.51527.515.518101.576.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338ندين عوض محمود عوض حامد49087

30.516.516.526.516.519.5106.577.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نوال مصباح احمد عبد النبى احمد49088

331816.529.516.517.5113.577ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نور اسامه محمد السعيد منصور49089

30.525.51729.518.519.512177ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نور محمد سليمان حسن السيد49090

35.52819302020132.588ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورا احمد ابراهيم عبد النبى اسماعيل49091

3020.516.52912.520108.586.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورا احمد محمد السيد49092

31.51716.529132010779ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورا الخطيب محمد الهاللى49093

3528.519302020132.579ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورا خالد مصطفى اسماعيل عكاشه49094

23.59.516.52715.5179277ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورا مصطفى الحسينى العيسوي49095

28.51116.52515.518.596.589.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورهان خالد جوده على ابو العنين49096

31.517.517.526.51516.510878.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورهان محمد السيد عماره سالمه49097

3528182917.520127.589.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338نورهان هانى رمضان ابراهيم السيد49098

28.518.51624.51716104.579ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338هاجر السيد عزت شبانه محمد49099

301616.52515.51710378ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338هاجر محمد عبد الحى السيد سيد احمد49100

25.5141420.515.514.589.568.5ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338هاله السعيد السيد عبد السميع49101

271715.5291717.5105.568ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338هانم محمد عوض احمد العوضى49102

26.519.51728.517.519.510958ادارة السنبالوين  008جمال عوض ع م بالزهايره  0338والء محمد احمد اسماعيل49103

31271422122010647ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ابراهيم نجاح مصطفى ابراهيم مصطفى49104

12.5107193.5135246ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ابراهيم وليد ابراهيم شعبان السعيد49105

37301929.52019.5135.569.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد اشرف السيد حلمي متولى49106

22.511614.52.51656.557ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد جمال السيد يونس زناتي49107

784141123473ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد سالم جمال سالم احمد49108

3729.519.529.519.519.513579ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد سمير الدندراوى محمود سالم49109

19.517.51020.551672.558ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد كامل فوقى كامل رمضان49110

514.59.516.551650.547ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد محمد ابراهيم محمد اسماعيل49111
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159.55191.511.55052.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد محمد السيد حسين عوض49112

16.59.58.517411.555.553ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد محمد عبد الجليل عطوه49113

2014.58.5204.51467.544ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد ملهم عبد القادر المتولي عيد49114

27.521.5823518.58565.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339احمد هشام كامل فرج بدوى49115

2922823.551987.556.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اسالم الشازلى جمعه شحاته السعيد49116

34.5248.524519.59666.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اسالم محمد احمد طلب سعد49117

3728.5182817.517.512969ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339السعيد مصطفى محمد المتولى هالل49118

07.551408.526.533ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339السيد عبده شعبان السيد الصاوي49119

3725182415.520119.566.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339انور احمد عزت احمد عبده49120

21.58.515198.515.572.563.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339انور صابر حسين العدل بركات49121

18711175.514.558.553ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ايمن عيد صادق صادق عرفه49122

13.5227.519.5513.567.543ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339جمال رضا الشحات معوض رمضان49123

18196.519.5314.56633ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339جمال محمد جمال محمد  حسانين49124

2115.511.5166.512.570.534ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339حسام السيد الشاذلى حسن سيد احمد49125

3626.518.526.51615123.544ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339حسام ياسر المنجد شعبان احمد49126

12.5121226.56.51069.547ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339حسن وائل حسن احمد محمد البدراوى49127

2512.515.528.5161597.568ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339حمدى عماد حمدى الشوربجى حسين49128

362919.53019.515.513469.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339خالد بالل راشد السيد يونس49129

1213.514.519.51215.571.537.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339خالد محمد مصطفى احمد49130

206.51420.512.51773.547.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339رضا اشرف عبد المولى زناتي49131

114112011.516.557.547ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339رمضان يسري محمد حامد المرسي49132

1071324.5171871.568.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339زياد فهيم السعيد فهيم محمد49133

32.517.514.527.518.515.5110.568ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339سعيد المتولى محمد عطيه عبد الرحمن49134

291512.524.51719.59858.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339صبرى محمد صبرى عبد السميع49135

14.54.5915.58.5195246ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339صالح محمد صالح حامد المرسي49136

1.51.5512.561026.533ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339صالح هاني صالح فرحات عبده49137

24813.521.510187744ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عادل االمير عادل محمد امام49138

32.521.516.524.51416.510958.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عبد الرحمن محمد محمد القطب محمد49139

21.59.59.521.58167055.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد العزيز عامر49140

23.520.51322.5151894.557.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم بدوى49141

4981910125044.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عبد هللا احمد منير مختار نافع49142

893.511.56.5838.555ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عبد هللا جمال سالم احمد سالم49143

18.521.5112813179259ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عبده احمد شوقي عبد العزيز محمد49144

6115.515.5510.54335.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عصام وهيب صابر عبد العاطى49145

36.526.515.5227.51210859.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339علي محمد علي فهيم حسن49146

312210.52221087.558.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عمرو اشرف خيرى محمد محمد بدوي49147

30.51913.5251.512.589.568.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339فارس نصرالدين البهنسى احمد عيسى49148

25131222.51.597466ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339كريم هاني رضا برهام حسن49149

31.524.515277.516105.568.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محسوب سامر محسوب ياسين المتولى49150

372616.521718107.548ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد احمد محمد الباز حسن49151

32.51913.518.5616.589.547.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد احمد محمد شاكر رمزى رزق49152

27.52312.5205.514.588.547ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد احمد محمد شعبان ابراهيم49153

332213.5173.5158947ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد السعيد محمد حسن العدل49154

271514.514.52.511.573.545.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد السيد الباز حسن الشربينى49155

2716.510.518.54.513.57746ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد السيد عبد العزيز عبد العزيز عامر49156

3420.5172151797.548.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد السيد محمد عبده الصاوي49157

3719.51823517.5102.549.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد المتولي مسعد محجوب عبد العزيز49158

33.524.518.5245.516.510677.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد ايمن لبيب ابو المعاطى عماره49159
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351418.5242.5169448ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد جميل محمد عبد العزيز احمد49160

38232025.51914.5125.549.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد جوده طه محمود سالم49161

36.52419.52517.516.5122.577.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد حسين الشافعي عوض السيد49162

20101215.5217.559.545ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد حمدى رفعت حلمى الحسينى49163

291212.518413.575.556.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد رضا رمضان عباس العجمى49164

36.518.51718.5714.597.547ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد سامر محسوب ياسين المتولى49165

361816.5185.513.59447.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد سمير محمد رياض محمد49166

24.523.51621.56.515.59267.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد عزت صبري قطب المتولي49167

2821.51621.55.51892.558ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمد محمود محمد محمود عوض49168

21.51181051555.554.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمود ابراهيم محمد شعبان ابراهيم49169

18.51410166.514.56548.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمود محمد عادل محمد نافع49170

302415.522.59.515.5101.579ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمود محمد عبده السيد الغالي49171

23211320.58.5148637ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339محمود هانى المحمدى محمد عبد العزيز49172

4028.5203019.518.513877.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339مصطفى عبده انور عبده عطيه49173

301914.521.56.514.591.567.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339مصطفى محمد عبده محروس عبد النبي49174

31.521.514.5209.5189779ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339موسى حمدى موسى المرسي عبد العزيز49175

14.51914.518715.57378.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339هالل صالح هالل معوض رمضان49176

3624202618.517124.599ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اسماء السيد حليم محمد البيومي49177

38.5272028.5202013489.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اسماء العوضي الغريب العوضي المرسي49178

3319.519.523.51420109.589.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اسماء حسن محمد حسن العدل49179

3827.52028.51820132810ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اسماء مصطفى طه محمد سيد احمد49180

392820291820134910ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339االء صفوت نظير المرسي عبد العزيز49181

35282028.517.520129810ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339االء محمد السعيد فؤاد علي49182

3727.520281620128.5710ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اماني اسامه مصباح عباس العجمي49183

261919.521.512.51998.577ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339امانى رمضان حسونه عوض فراج49184

38.5282029.52020136710ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339امل محمد حسين احمد المرسى49185

39.52720282020134.5910ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339امنيه جميل السيد محمد عيد49186

39272028.52020134.5910ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اميره السيد مسعد السيد عرفات49187

37.523.51828.51520122.5610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اميره صالح السيد سالم علي الدين49188

40282028.519.520136610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339اميره محمود عادل السيد السعيد49189

26.51213.525715.58468ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339انتصار ايهاب عبد العاطى السعيد محمد49190

3722.5202712.518119510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ايمان محمود محمد فهيم حسن على49191

2415.511.5268.51785.555.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ايه السعيد ابو زيد السعيد عكاشه49192

352518.5271317118.589ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ايه حماد محمد شحاته السعيد49193

31.51613.525.51017.596.587ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ايه رمزى زكى المتولى عمر49194

138.51924.56.51771.564.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ايه شحاته جمعه شحاته السعيد49195

211212.525.57207876.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ايه على عبد هللا محمد العجمى49196

32251928.513.515.511887ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339بسنت اكرامى حليم محمد البيومى49197

362516.526.51317.511769.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339بسنت بليغ حمدي محمد فرحات49198

26.516.5102213.515.588.558.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339حنين جالل السيد هاني السيد موسى49199

39292028.52018.5136.559ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339حنين حسن محمد المتولي عمر49200

3329.518251420119.5710ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339خلود ياسر موسى محروس موسى49201

يا الشحات صابر عبد الوهاب عبده49202 34291826.515.519123710ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339دال

36.53019.529.519.520135610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339رنا حاتم محمد شحاته زناتي49203

39.530203019.519.5139610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339روان محمد ابراهيم السيد ابراهيم49204

3219.5825121596.568.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339زوزو السيد رأفت عوض فوده49205

3222.517.528.51617116.568.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339سلمى محسن حسان محمد سيد احمد49206

31.52615.5291116.5113510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شمس سعد فريد العوضي المرسي49207
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37.530183019.517135610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد ابراهيم احمد موافى احمد49208

3322.5151812.519.5101510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد احمد محمد عبد العزيز احمد49209

332815.52414.519.511569.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد السيد محمد الشربيني49210

3929.5192819.520135510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد السيد منير السيد محمد49211

27.5221821.56189559.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد سامي محمد السيد متولي49212

25.529.518.5219.519.5104610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد سمير محمد صبري عباس49213

38.528.51828.51920132.5610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد صالح عبد الشكور صالح عوده49214

32.52517.522.513.519111610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شهد طلعت السيد عطيه جبر49215

242717.5231318.5104.5510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شيرهان رضا ابرهيم محمد اسماعيل49216

38.53019.527.52020135.5510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339شيماء محمد صالح محمد سالمه49217

3929.5202919.520137510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339صباح محمد محمود محمد نسيم49218

38301925.518.519.5131510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339عزه سمير السيد محمد  القطب49219

30.5281721.51519112610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339فاطمه السعيد محمد عبد السميع49220

34.5291724.514.519119.5610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ليلى ياسر المحمدي السيد المرسي49221

2124.51620.513189559.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339مروه سمير محمد ابراهيم عبد هللا49222

10221015513.56258.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339مريم رضا السيد السيد عبد هللا49223

37.52918271819.5129.5610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339مريم محمد فوزي حسن ابو زيد49224

3826.51826.515.517.5124.5610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339مريم وائل محمد عبد هللا عطيه49225

35301826.51619125.5610ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339مريم وليد ابراهيم محمد بدوى49226

362916.51916.520117510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339منار اسامه فخرى احمد على49227

3528.517.526.514.519.512259.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339منه احمد نبيل زاهر العجمي49228

38301828.518.519.5133510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339منه هللا ابراهيم السيد عوض ابو الحسين49229

26.525.582811.52099.545.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339منه رمضان عوض فراج احمد49230

30239.5291420105.559ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339منى اسامه صدقى موسى ابو زيد49231

19.517.5313.57.515.56134.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ناهد محمود عبد الشكور محمد محمد49232

3528.512281820121.558.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ندى رمضان حسان محمد سيد احمد49233

3225.56.527142010559.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ندى مصطفي السحراوي حسن السيد49234

363016.52819.51913079.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ندى ناصر موسى منصور عبد العال49235

37.53018.528.52020134.5510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نور اشرف مجدي عوض السيد49236

383017282020133710ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نورا ابراهيم جمال عبد الناصر فريد بدران49237

3624.51128.513.520113.579ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نورا السيد صادق حسين عوض49238

2524.5928.58.52095.568ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نورا محمود محمد محمود عوض49239

35.529152813.52012159ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نورهان رضا محمد الشربيني49240

37.52918.52818.520131.5510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نورهان شعبان موسى توفيق محمد49241

32.52310.5289.519103.5510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نورهان هاني المحمدي محمد عبد العزيز49242

3327.51627.51520119410ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339نيره شريف صبرى عبده السيد49243

292810.525.56.52099.558.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339هاجر محمد رضوان محمد  حسن49244

20.523.5325.53.518.57646.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339هبه حسين راغب محروس عبد النبى49245

3626.511261419.5113.559.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339هبه يونس عطيه يونس زناتى49246

36301229.516.52012449.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339وفاء ابوزيد علي جادو49247

36.528.51527.51720124.5410ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339وفاء صبرى مجدى صبرى فرج49248

3728.515.529.51720127.5510ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ياسمين محمد اسماعيل فهيم اسماعيل49249

33.52610.528.51219.5110.559.5ادارة السنبالوين  008ميت غريطه ع م  0339ياسمين محمود زكي متولي عمر49250

36.529.51930192013478.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ابراهيم السعيد محب عيسي49251

21.52414.5241116.59555ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ابراهيم سعدالدين فؤاد لبيب49252

2922.517.528.511.51810977ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ابراهيم هشام صبري ابراهيم بدران49253

3326.5162815.52011987.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340احمد ايوب السيد العدل جاد49254

342918.529.5181912956.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340احمد رضا عبده صابر الششتاوى49255
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2827.51926.516.518.5117.557.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340احمد عباللطيف حمدى محمود49256

2825.5192514.51911248.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340احمد ياسر احمد عبده شبانه49257

3528.518.530182013048ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340اكرامي ابراهيم عبد الحميد ظريف49258

36.53019.530202013668.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340السيد ابراهيم احمد علي49259

29.529182916.52012267ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ايهاب ماهر الهاللي بدر49260

21.520.517.52410.5179456.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340باهر احمد عبد الغني محمد عيد49261

36.529.519.53019.51913579ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340حسام عادل ظريف عبد الحميد ابراهيم49262

2925.51928.5161911857.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340خالد محمد عبد الواحد علي49263

33.528.51930182012968.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340رشاد عماد رشاد محمد49264

3127193017.519124.588.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340رضا علي عد لى علي49265

33.528.51930172012878.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340طارق خطاب بدران المتولي49266

3329.519.530192013179ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340عبد اللطيف هشلم عبد اللطيف عبد السالم49267

3529.5203018.52013358ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340علي احمد صبري ذكي السيد49268

3024.51827.516.519116.558ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340علي صابر جابر الصاوي49269

27.527.51727161911558ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340علي محمد حمدى محمد عبده49270

29.5291829.514.517120.557.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340فارس محمد محمد محمود49271

26.52818.529.516.515.511967.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ماجد محمود رأفت عيسي49272

35.53018.529.517.51813168ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ماهر ايهاب الهاللي بدر جمعه49273

363018.52918.52013278ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340محمد ايهاب فكري جمعه49274

32.523.517.52716.52011748ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340محمد خالد شبانه نوار جمعه49275

33.523.51829.516.52012167.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340محمد زين شحاته الصاوي49276

38281930172013267ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340محمد صبري عبد الجواد عبد الجليل49277

32.527.518.5301920127.568ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340محمد محمود حمدى محمود عبد اللطيف49278

3526.519.530192013067.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340محمد محمود رسمال عوض سالم49279

35.52418.530162012468ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340محمود احمد جبر احمد49280

37302030192013658.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340مصطفي عادل ظريف عبد الحميد ابراهيم49281

382919.53019.52013688.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340معتز مختار عزت رفيق عز49282

3828193017.520132.588.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340وليد على محمد على عبد الفتاح49283

3829.520302020137.587.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340اريج ايمن محمد الهادى على49284

3929.519.530202013876.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340اسماء جالل محمود متولى زيدان49285

3828.519.530201813687ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340اسماء جهاد مصطفى كمال عرابى49286

38.529.519.53019.51813778ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340افنان ابراهيم السيد ابراهيم بدران49287

39.53020302020139.587.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340االء السيد فرج عبد الرازق49288

3126183018.520123.587.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340االء ايهاب عبد الجواد محرز49289

31.522.519.529.516.520119.578ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340اماني احمد محمد السعيد ابراهيم49290

38.527.519.5281720130.568.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340امانى باسم المهدى محمد49291

3329.51828.517.519.5126.578.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340امل احمد رمزي مصطفي49292

29.52918.530192012687.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340امل السيد محمد السعيد ابراهيم49293

332817.529.5172012578ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ايمان خيري رسمي يوسف محمد49294

3022.5172715.519.511267.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ايمان سامح محمد عبدهللا49295

3325192915.519.5121.558.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ايمان فاروق صبحي بدر جمعه49296

34.526.519.53015.51612657ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ايه خالد ابراهيم الحسيني السيد49297

31.522.519.5301418117.558ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ايه محمد متولي محمود49298

30.5291929.5181712669ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340حنين الرفاعي السعيد على السعيد49299

32.529.519.528.5182012888.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340حنين محمد عبد الهادى على عبد الهادى49300

يا يسرى خليفه على احمد49301 33.526.519.5281719.5124.579ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340دال

يا احمد شاكر حسن49302 332619.52916.5912459ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ران

35.52919.53018.519132.599ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340رحاب ابراهيم عبد المنعم السعيد49303
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352520291716.512679.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340روان احمد حمدى صادق49304

37.527203017.519.513278ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340روضه عماد حمدى احمد حمدان49305

3327203018.515.5128.587ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ريهان شهاب رمضان على محمد49306

32.521.5202917.518.5120.576.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340زينب حسن احمد عبد النبي49307

33.52719.528.518.51812779ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340شرين رضا المرسي عوضين49308

322219.529.519.520122.579ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340صفاء بكر محمد على هللا بكر49309

16.5191920.51016.58557.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340عال احمد شعبان حسنين49310

28.520.518.528.51617.511257ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340فاطمه محمد احمد احمد49311

34.52319.526.51817.5121.548ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340مروه محمد عبد المجيد محمد العدل49312

37.527.52030201813568ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340مريم احمد وحدهللا الحبشى49313

39.52920302020138.558.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340مريم رضا شبانه نوار جمعه49314

3828.51929.516.518131.559ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340مريم منتصر محمد العراقى فرحات49315

38.5261929.516.520129.578.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ملك علي على خليل49316

38262029.516.51813079ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340منه هللا عبد الدايم عبد النبي عبد الدايم49317

261316.523.511.514.590.566.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340منه هللا عبد اللطيف محمد على حسنين49318

38.524.5202916.518128.578.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340منه هللا منتصر محمد العراقى فرحات49319

3723.519.53017.512127.578ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340مني ابراهيم السعيد محمود49320

37.520.5203018.516126.567.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340مني السيد السيد ابراهيم49321

38.52620301916.5133.558ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ميرنا عبد هللا عبد المنعم السعيد49322

39292030202013868.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ندي صبري عبد الجواد عبد الجليل49323

38302030201713868ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340نهله السيد عاطف السيد حسن49324

37.525.5202819.518130.567ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340نورا بهاء فايز محمود السيد49325

30.526.518.526.517.517119.587ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340نورا صديق معوض صديق49326

3928.520302018137.567ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340هاله نشات عبد المنعم محمد49327

362919.53016.51913173ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340هناء نشات فرج عبد الرازق49328

38.527.52029.51916.5134.558.5ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ورده محمود السعيد محمود ابراهيم49329

39.52920302019138.568ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340وفاء سعد عطيه صابر سعد خيال49330

000000000ادارة السنبالوين  008شبرا قباله ع م  0340ياسمين الغزالى السعيد عبد الحميد49331

38.527.5202718.520131.577ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ابراهيم متولى ابراهيم متولى49332

3626.520281920129.577ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ابراهيم وليد ابراهيم احمد49333

31232023.512.51811066ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341احمد بهاء الدين متولى مدكور49334

28.517.5192614.517105.577ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341احمد حسنين رمضان حسنين49335

38.52920302020137.577.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341احمد على عرفه على السيد49336

32.527.5183017.519.5125.577.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341احمد عوض احمد عوض سليمان49337

27.524.517.53016.519.511667ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ادم عامر علوى محمد الظريف49338

362817301619.512777ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341السيد بهلول رضوان عبد القادر49339

2626192717.518.5115.577ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341الليثى ابراهيم الليثى محمد49340

31.527.519.52817.51912477ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341جاد محمد عبد الحميد جاد49341

3326.519.5281818.512566.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341حسام حسين العراقى السيد49342

3527.52029.519.520131.576.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341حسام مصطفى محمود محمد حجازى49343

16201221.5111880.547.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341رضا حمدى عبد النبي يونس49344

37.52920302020136.547.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341شاهر صبرى خلف هللا ابراهيم49345

3625.519.529202013057.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341صالح اسماعيل احمد محمود مصطفى49346

36.527.519.526.519.519.5129.575ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341عبد الرحمن محمد عوض هللا موسى يونس49347

37.526.51926.518.52012846.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341عبد هللا احمد طه شحاته49348

38.52719.53019.520134.576.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341عبد هللا ناجى عبد هللا طه49349

38.52820291820133.576.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341عبد الوهاب السيد عبد الوهاب عبد العال49350

12.58.5819.511.516605.53ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341فهيم فوزي حسن فهيم على49351
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26181722171910057.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341محمد بسام محمد محمد عبد الواحد49352

31.5201722.515151065.55.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341محمد حاتم عبد الفتاح محمود49353

35.528.5193019.517.5132.557ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341محمد رضا ابراهيم عبد المقصود49354

23.51110911.5116547ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341محمد عابد حسن فهيم49355

21121619.511.514804.57ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341محمود زاهر محمد احمد49356

21.51616.51812.51584.53.56ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341مصطفى نصر السيد محسن49357

33.52718.53019161285.58.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341اسراء رجب عبد العظيم محمد49358

312715.520.5141810849.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341اسراء رضا راشد عبده49359

141187.531443.547ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341االء عزمى ابو شعيشع عبد الفتاح49360

2214.511.51311177257ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341االء مصطفى عبد الوهاب عبد العال عبد الوهاب49361

37.5291928.519.520133.55.59.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341الزهراء محرم فؤاد عبد العزيز جوده49362

31.524182618.517.51186.58.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341الهام سالمه شعبان محمد49363

39281930201913699.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341امانى اكرامى محمد بحبح المنجى49364

382918.529.520201355.59.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341امنيه حسام الدين الدمرداش محمود49365

29.52618.52518.520117.54.59ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341اميره القذافى شفيق مدكور49366

37.527.51929202013358.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ايمان خالد محمد عبد الفتاح الخميسى49367

19.59.51413.58.512.56567ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ايه اسامه المهدى المنجى49368

2815.5172214.520977.59ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ايه فرحات المحمدى فرحات49369

372819.5292020133.58.59ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ايه مدحت السيد غريب49370

34.513.5172918.520112.579ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341بسمه زغلول عزت السعيد الشربينى49371

34.52818.5302019.51315.59ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341حنان عبد السميع فوزى عبد العال49372

119.53.59.51.514354.53ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341حنان يوسف ابراهيم علي49373

35.53018.53019.520133.568ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341حوريه ناجى فوزى عبد المتعال49374

201811251619906.58ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341خلود غريب حلمى محمد جبر49375

36.528.51929.51920132.567.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341رحمه بدر الغريب عبد المجيد49376

35.528.516.53018.5201295.58ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ريناد خالد عبد الغفار محمد حجازى49377

2628.513.530111810968ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ساره رضا فراج احمد49378

3828.516.5301717.513067ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ساندى السعيد عبد البديع محمد دويدار49379

29.523162815.5181127.56.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341لقاء نشات عبد الباقى ابراهيم49380

20.522122712.518946.57.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341مريم ابراهيم ابراهيم عيد49381

22.52415.529.513.5151055.56.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341مريم رضا الشهاوى فرج49382

292514.52811.52010867ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341مريم عبد الهادى على محسن49383

383019.53019.5201376.58ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341مريم فوزى فوزى عبد المتعال49384

32.52611.529.516.5201166.56.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341مريم مصطفى عبد الفتاح محمود49385

3428.5173019.52012977.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ملك محمد السيد مراد49386

38.529.519.5302020137.568ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ملك مصطفى السيد رياض49387

35.529.52029.51919133.56.57ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ندى رجب محمود سليمان49388

32.527152914.5201185.57.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341هاجر عماد احمد على49389

29.52713.5291519.51145.56.5ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341هنا يوسف يسين يوسف49390

18.522.510.5249.515.5855.56ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341وفاء رضا عبد النبي يونس49391

33.524.5173017191226.57ادارة السنبالوين  008محمود كامل ع م بطنبارة  0341ياسمين سليمان محمود سليمان49392

7.512.54123.51139.54.53ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342ابراهيم ايمن محمد عبد الهادى49393

11.51541251147.554ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342احمد ابراهيم محمد عبد الهادى49394

20.516.5112215.51585.54.54.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342احمد رزق الشبراوى رزق احمد49395

34.526.519271819.512545ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342احمد عبد الوهاب ابراهيم فرحات49396

34231823191911745.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342احمد هالل حجازى البسيونى هالل49397

26.519.51820.515.518.51003.55ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342ادهم احمد فرحات الخبيرى49398

312016.5191617.5102.54.55ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342اسالم محمد محمود محمد الجوهرى49399
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29.517.51518.514.517.59545ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342السيد ابراهيم السيد رمضان ابراهيم49400

2928.51822.518.517.5116.555.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342السيد ايمن النبوى نعمان محمد49401

27.5231923.5112010451.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342حسام حسن عوض محيله السيد49402

3027.5202518.52012155ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342حسن السيد ابراهيم محمد الخبرى49403

29.528.52025182012154ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342خالد عابد عبد الحليم محمد العنانى49404

29.527.5202618.520121.554.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342سالمه وائل سالمه احمد على49405

31.52819.52514.520118.553.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342شهاب وائل فتحى فرحات49406

30.51817.522.514.51910344ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342صبرى هانى رجب لبيب49407

34.528.5202418.520125.568.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342عادل محمد على محمد محمد49408

3321.51822.5151911056ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342عبد هللا حسن نفعى ابراهيم حسن49409

28.577.5653173ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342عبد البارى خالد عبد البارى حسنين49410

138.5912.510105363ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342عطا هللا اسماعيل عطا هللا اسماعيل49411

20.526.510.517.51215.58764ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342محمد انس احمد عبد الحميد رضوان49412

312919.5281818125.564.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342محمد ايمن فتوح حسانين حجى49413

11.51112.5199.512.563.565ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342محمد رزق الشبراوى رزق احمد49414

1315.5122010.510.57174.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342محمد كامل عبد الغفار عبده صبح49415

25271722.514.515.510674ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342محمد محمود محمد مصطفى ابراهيم49416

171614211216.58062.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342محمد هانى ناجى محيله49417

3228.519.52819.518127.575ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342محمود امين محمود امين محى الدين49418

32.523182318.519.511575ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342ابتسام نفعى مراد نفعى ابراهيم49419

24201522.512.516.59472ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342االء قدرى صبحى عوض49420

322919.52819.51912874ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342امانى محمد جوده احمد خطاب49421

222513231115.59453.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342اميره على الوصيفى على49422

2328182215.518106.573.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342ايمان ابو الصفا محيله محمد49423

32292027.51920127.585ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342ايمان اسالم السيد حسن السيد49424

332818.5221616117.584.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342حنان عطيه محمد عاصم عطيه49425

33292027.52020129.585.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342حنين رضا الشحات عبد الحميد49426

31.5301926.518.517125.578ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342خلود محمد ابراهيم محمد ابراهيم49427

20.52918261516.5108.578ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342رحمه رضا محمد محيله السيد49428

24.52818.526.515.516.511387.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342رنا رضا صبحى عوض صبح49429

26271926.515.519.511476.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342ساره اشرف محمد محيله السيد49430

152817.52614.51910176.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342سلمى ياسر محمد ابو الفتوح49431

2029.517.52714.519.5108.586ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342شاهنده صالح فتحى فرحات49432

25.523.513.51410.5198773.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342شهد وليد عبد النبى اسماعيل49433

263017.52616.51711676ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342غاده عبد الفتاح محمد مأمون احمد السيد49434

24.52816.523132010574ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342فاطمه محمد محمود عبد العزيز49435

24.5301625.515.519111.577ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342مريم رمضان سعد عطوه49436

31301926.519.52012687.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342مريم محمود احمد فرحات احمد49437

3329202819.520129.598.5ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342منه انور محمد حسن ابراهيم49438

121916.520.510147876ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342هانم محمد عطا عوض هللا صبح49439

31914.5207.5106486ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342وفاء جمال محمد الصاوى49440

101312.516.57.51159.586ادارة السنبالوين  008الزريقى ع م  0342ياره محمد ابو الفتوح عطوه49441

8.57.57206.511.549.574.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ابراهيم سمير محى محمد جبريل49442

3217.5193019.516.511867ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد اشرف احمد محمد محمد49443

3530203019.518134.566ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد جمال حامد عبده49444

ش العوضى49445 ش راشد دروي 302015.5281616.5109.557.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد دروي

34.52017301419115.557.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد عطيه منير البيلى محمد49446

382920302016.513759ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد محمد محمود االمام رمضان49447
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35.52720301916.5131.565.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد مكارم احمد مكارم49448

10.576.5265.512.555.555.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد ممدوح احمد حافظ احمد49449

24.515.59.52661981.567ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد وليد ابراهيم احمد اسماعيل49450

4.576.516.55739.575.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343احمد ياسر عبد الهادى محمد عبد الهادى49451

362615.5301620123.577ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343اسالم داود نصر الهنداوى البدراوى49452

37.528.5193017.520132.585.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343الشربينى ابراهيم عبد الحى المتولى49453

89.58.527614.5596.55.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343انس سامح عبد السميع السيد العشرى49454

20.5191229.5816.58976ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343انور احمد انور نعيم49455

26.51815309.515.59968.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343حسام صبرى فتوح عبده محمد49456

30.52518291419116.586.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343حسن رضا محمد حسن محمد49457

23.521.516.528.5111210176.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343حمدي محمد راشد محمد سمره49458

19.5179283.5127774ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343خالد عماد المرشدى شعبان بدر49459

32.52714.529.58.51911278ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343رضا نبيل بدير عبده49460

9.5151112.55105356.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343رمضان احمد رمضان عبده رمضان49461

2529.515.52312.511.5105.57.56ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343زياد سليمان يوسف سليمان يوسف49462

2027.512.5218.513.589.566.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343سامح سمير سعد محمد حسن49463

342617.5302020127.57.58.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343سامح شكرى حمدى عبد العزيز ابراهيم49464

35.530183019.52013378ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343سعد خالد سعد قناوى49465

3129.515.52710.517113.577.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343سعيد محمد سعيد حسن الحسينى49466

13.520.5916.569.565.576.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343شعبان قدرى شعبان العايدى49467

3022.515.5271018.510587ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343عادل جمال محمد عبده احمد49468

34.52918271219.5120.588ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343عادل عماد عبده عقل احمد49469

32.528.517.525.572011178ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343عبد الـله سليمان السيد سليمان49470

32.53018.528.51118120.587.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343عمر محمد سليمان محمد سليمان49471

3930193018.519136.587.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343عمرو احمد على عبده على49472

102013.516.54.51164.556ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343فتحى حماده عبد المنعم احمد49473

18.52215.522.589.586.578ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343فرحات رجب فرحات صالح فرحات49474

37.52919.52918.519.5133.587ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد احمد سعد المتولى محمد49475

34.52419.528.52019126.597ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد اشرف عبده االمام رمضان49476

18.510.51521.56.514726.56ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد السيد احمد ابراهيم على49477

3423162718.520118.567.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد السيد محمد فتوح السيد49478

38.52817.52820201326.58.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد خالد حسين هاشم حسين49479

33.52314.528.51920118.569ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد رمضان سعيد محمد49480

35.52916.52818.518127.57.58ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد رياض المتولى محمد علوان49481

24.516.515.521131990.556.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد سليمان محمد سليمان ابراهيم49482

15.525.5152114.51891.57.56.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد شريف ابراهيم السيد عبد الهادى49483

3421.515.526.51619113.555ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد طارق محمد خليفه السيد49484

35.524.5162819.519123.576.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد طارق محمد شوقى49485

2117.517.525.514.5169658ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد فتحي فرحات سليمان49486

31.52916.5251917.51216.58.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد كامل صبره البسيونى49487

3428.517.528.517.51712679ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد محمود هاشم حسين49488

10.581110.54.513.544.567.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمد هانى العوضى الصاوى محمد49489

27.5281822.514201104.57.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمود عادل عزت عبد العزيز49490

332819.528.516.520125.557ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343محمود مجدى ابراهيم السعيد بدر49491

71112.5211314.564.55.57.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343هشام طارق عبد السالم راشد49492

37.53019302020136.5910ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343اسماء حماده حسن عبده احمد49493

33291928.51920128.58.59.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343اسماء سعد زوزو عبد العزيز السعيد49494

35.53019271920130.57.58ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343االء ابراهيم عبد الخالق حجازى49495
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3327.51923.516.517119.58.510ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343االء وائل فؤاد محمد احمد49496

32.529173017.5201268.510ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343اميره سامح حمدى عبد العزيز ابراهيم49497

37301728.51920131.5710ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343امينه عالء النادى عبد الحليم االمام49498

38301729182013289.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ايمان ممدوح عبد الفتاح محمود السيد49499

38302030192013789.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ايه ابراهيم عبد الخالق حجازى49500

30.52919.529.51819.5126.55.59.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ايه السيد محمود محمد فوده49501

383019.5301919.5136.5610ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ايه حمدى راشد محمد سمره49502

1317595.510.549.554.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ايه فتحى محمد عبد العاطى49503

372718.524.514.519.5121.568.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ايه مجدى ابراهيم السعيد بدر49504

18.51916.5231016877.58ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ايه ميمى لبيب حسانين مبروك49505

393020302020139810ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343بسمله حسن احمد حسن49506

36.528192918.52013197.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343بسمله محمد صدقى مكارم49507

36.52818.528182012987.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343بسمه عطيه منير البيلى محمد49508

2515.517.5191217897.57ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343بسنت على حسن محمد49509

3527.519.528.51820128.567.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343جهاد جمال عز الرجال يوسف49510

3523.519271920123.578ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343حنان هانى عبد العزيز محمد49511

37.53019.53019.520136.58.59ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343حنين مجدى السيد محمد خاطر49512

252116.516.58.51987.57.57ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343خلود ابراهيم الشحات ابراهيم غزى49513

يا محمد السيد عبد الرازق مكارم49514 177.516.516.5111768.55.58ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343دال

29.519.51822.512.517.51027.57ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343دعاء زغلول المهدي احمد عيد49515

3124.51926.515.517116.57.59.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343دنيا رضا سعيد رمضان محمد49516

يا جمال ابراهيم بالل سرور49517 21.51515.519.591580.55.57.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ران

39.527.5203019.518136.56.59ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343رحمه وليد ابراهيم المرغنى المتولى49518

38.52820282018134.57.58.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343رنا عماد السيد السعيد على49519

37.52920302020136.57.59.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343رناد ممدوح السيد فتحى49520

نا ابوزيد عاطف ابوزيد السيد49521 4028.520302020138.599ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343رودي

35.527.52028.51920130.57.58ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343سلمى محمود محمد ابراهيم ابو العزم49522

3024.51925.517191167.59ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343سهر السيد عبده عبده مجاهد49523

35.523.519.5261819.5122.557.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343سوسن هانى حسن الهجرسى سليمان49524

37.52820302020135.56.59.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343شهد وحيد السعيد السيد49525

21.5151817.510.51682.57.57.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343صفاء ايمن صبح صبح المنجى49526

36282030202013489.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ضحى السيد حمدى عبد العزيز ابراهيم49527

332418.528.518201227.59ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343عايده محمد سالم سالم سالم49528

37292030202013689.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343علياء عماد الدين محمدين على السعيد49529

22.512.515225.514.577.57.57ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343فاطمه ناصح ابو الفضل عبد هللا49530

3527.518.528.51819127.58.58.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343فايزه كمال المتولى المرغنى المتولى49531

3219.515.52914.519.5110.55.55.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343فرح سامى على احمد حسن49532

2217.51324.51316.5905.54ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ليلى محمود حلمى متولى عبد الحميد49533

36.522.5193019.518127.565ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343مريم السيد ابو البركات محمد سليمان49534

38.524.5203019.518132.566ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343مريم عطيه منير البيلى محمد49535

38.528.5193020181365.55.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343منه احمد سمير احمد49536

3626.51928.519171295.55ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343منه عصمت عبد الخالق حجازى49537

32.523.519.528.516161205.54ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343منى ممدوح على اسماعيل49538

3326.51927.517.515.5123.55.54ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ناهد قدرى على احمد49539

35.526.518.5281719.5125.57.55ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ندى على ماهر فهيم السبع49540

33.52719.527.517.5201255.55ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ندى محمد حامد محمود عبد الحافظ49541

35.527.52028.519.519.51315.57.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343نشوه محمد امين عبد الحليم االمام49542

3627.519.529.52020132.55.54.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343نورا عادل جمعه ابو العطا49543
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22.520.516.528.514.518102.55.54.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343نورهان الشحات محمد سعد الدين رمضان49544

35.52820302020133.55.55.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343هناء عبد السالم حلمى السيد بدوى49545

3425202817201245.56.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343وفاء وائل سعيد رمضان محمد عبد الوهاب49546

35.526.52029.51920130.565.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ياسمين رضا محمد حسن محمد49547

3125.52026.516.520119.55.54.5ادارة السنبالوين  008المخزن ع م  0343ياسمين عبد العزيز عبد الحليم عبد العزيز49548

22.526.5122515.518.5101.589ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ابراهيم رضا كمال منير رأفت49549

34.52316.527.51820119.588ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344احمد ايهاب مقبول محمود االلفى49550

29.52814.52819201197.58.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344احمد تامر عبد هللا السيد عبد هللا49551

252312.5261620102.568ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344احمد صالح رشاد السيد عمر49552

30291728.51920123.5810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344احمد على عبد العليم على احمد49553

363018.5272018.5131.5610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344احمد محمد عبد المنطلب محمد احمد49554

32.530182819.520128710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344احمد محمد فرحات فرحات احمد49555

353018.529.519.518.5132.5610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344احمد هانى محمد ناجى عيد اسماعيل49556

3629.51829.52018.5133710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344اسالم عماد العشرى الحنبلى العشرى49557

3228.5152718.517121710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344السيد راضى شعبان محمد احمد49558

312914.528.51820121710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344السيد محمد السيد عبد الفتاح49559

32.53013.52819.519.5123.579ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344السيد محمد محمد عبد العال49560

21.52611.526.51518100.577ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344العربى عبد هللا السيد محمد49561

162210.521.51219822.58ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344جمال محمد جمال الدين محمد فريد49562

28.5301528.5192012179.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344حسن خالد حسن المتولى حسن49563

363016282018.51308.59ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344خالد عبد هللا على محمد المتولى49564

34.528.516.528.5181712679.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344خالد عبده شيمر محمد حسانين49565

372913.52818.519126810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344رضا ابراهيم الهادى اسماعيل المتولى49566

12277.525.51316.58547.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344شربف رضا عبد الخالق فراج مشرف49567

22229271515.59564.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344عبد الرحمن محمد حبيب السعيد بدر49568

342514.526.517.519117.578ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344عبد هللا عدنان على محمد المتولى49569

22.5251326.51619.510369ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344عبده السيد الشربينى محمد الشربيني49570

2629142818.518115.57.59ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344على حماده على عطوه عبد العاطى49571

302815271719.51176.56.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344عمر طارق سالم المتولى المتولى49572

14227.523.58.515.575.567ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344عمر وحيد السيد ابوزيد49573

3427.5152717.5201216.58.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344عمرو وليد احمد حسن سالمه49574

282314251715.510778.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344فتح هللا محمود فتح هللا حسانين المرسى49575

30271525.51819.5115.56.58.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344فتحى ابراهيم صبرى جمعه محمد49576

292613.523.513.519.5105.568ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344قدرى عقل امين محمد سالم49577

25.5251423.513.519101.567ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد اسماعيل عيسى اسماعيل49578

29.529.5172619.520121.569.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد السيد هالل نيازى سالم49579

29.526.513.526.515.518.5111.579ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد ايهاب محمد على احمد49580

30.525.513.5271419110.567ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد جمعه الطاهري جمعه المرسى49581

302613.5261619.5111.578ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد حماده صالح عثمان محمد49582

312514.52712.51911068.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد رضا محمد على محمد49583

33.52814.52616.519118.568.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد رضا محمد محمود محمد49584

28.52611221316.5100.555.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد سامح عزت احمد المتولى49585

262114.5249.516.59568ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد صبرى عبده اسماعيل احمد49586

11.52510.52713.51787.545ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد صالح رشاد صالح حسن49587

29.5261425.517.518.5112.578ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد طاهر شحاته السيد عماره49588

20.529.5132818201095.58.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد عصام جمعه على احمد49589

2228.514.527201911289ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد على ابوزيد عطوه عبد العاطى49590

15.524.51226.5141992.585ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد علي فكرى السعيد بدر49591
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3628.518301920131.589.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد على محمد صابر محمد49592

2827.5182918.519.51217.59.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد عماره احمد عبد هللا محمد49593

918.512.52716198357ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد مصطفى ابراهيم مصطفى ابراهيم49594

262916301919.51207.59.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد منير كمال منير رأفت49595

14.52814.52616.52099.569ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد هانى محمد رياض المتولى49596

3729.518302019.5134.579.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد هانى محمد ناجى عيد اسماعيل49597

22181428.515.5199887.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344محمد هانى ياسين عوض هللا49598

دين بدران49599 دين اشرف محب نورال 27261628.519.5201174.59ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نورال

3728.518.529.52020133.589.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344هانى صالح صالح الدين البسيونى اسماعيل49600

26.530182919.52012379ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ياسر على عرفات على ابراهيم49601

2522.51828.51619.511078.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ياسر محمد محفوظ بدوى معاطى49602

28.52817.52719.519.5120.569ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ابتسام احمد محمود احمد49603

31.529.51725.51918.5122.569.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344اروه عادل عبد الفتاح الضيف49604

3529.518.5271920129710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344اسراء ايمن محمد العزمى المتولى49605

34.52718.525.51920124.5510ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344اسماء السيد ابراهيم محمد السيد49606

343019.52719.520130710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344االء ثروت السيد منصور49607

32.525.519271920123610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344االء محمد السعدى محمد محمد49608

27.526182317.51911269.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344الشيماء محمد ابو ماجد خليل ابراهيم49609

38.529.520292020137710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344اماني بدر هالل نيازى سالم49610

32.525172518.519118610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344اميره احمد محمد سالم سالم49611

33261723.519.518.5119610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344اميره فهيم كمال الدين فهيم عطيه49612

15.5231420142086.566ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ايه احمد كمال الدين فهيم عطيه49613

28.52514.523.518.52011069ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ايه هانى حميده فكرى السيد49614

33.529.51825.51920125.579.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344حنان ناصر الشحات احمد حافظ49615

3227.518.525191912279.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344حنين السيد الهادى محمد البغدادى49616

25.52212.520.5161996.568.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344خلود سامح حمدى فرحات49617

32.52716.5251818.5119710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344دعاء احمد يسرى الشعرانى احمد49618

يا النادى محمد شلبى محمد49619 3026.519.52819.519.5123.5710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ران

يا محمد حسن المتولى حسن49620 26812.5191217.577.568ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ران

282115.52116.51710267.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344رجاء مجدى فتوح السيد عماره49621

3429.51827.519.516.5128.5710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344رغده احمد عبد المنطلب محمد احمد49622

36.529182519.519.512869.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344روان حسن سالم حسن بدر49623

3125.51926.51919.512157ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344روان رضا حسنى سليمان الصفتى49624

3126.51726.51919.5120710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344زهراء مروان عبد النعيم ابوزيد49625

3430182919.520130.5710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344زهراء مهران محمد حسنين مرجان49626

38.5302029.52020138710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344سارة احمد يوسف عطيه مصطفى49627

30.5301824.51920122710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344سارة عبد المنعم عبد الرازق حسن عبد الرحمن49628

373018.528.51920133610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ساره المتولى سمير المتولى حسن49629

36.5302028.52020135610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344سماح حسن محمد احمد حسن49630

35.5281927.518.518.5128.569.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344سمر رامى ابراهيم السعيد بدر49631

37.529.519.5282020134.5610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344سناء احمد النبوى منصور احمد49632

33.53019.528.52020131.5610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344سهيله  على محمد زكريا على49633

3429.519.5282020131710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344شروق سمير وهبه مصطفى المتولي49634

272716.521.518.517110.558ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344شرين خالد امين عبد الفتاح محمد49635

383019.528.5202013669.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344شهد احمد السيد على احمد49636

393019.529.5202013869.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344شهد تامر جمال محمد فريد49637

36.52719.52819.519130.5610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344شيماء خالد رجب مصطفى المتولى49638

343019.527.519.520130.5510ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344شيماء شمس الدين الباز مختار الباز49639
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3829.520302020137.579.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344عزه السيد جمال السعيد49640

362618.527.5182012669ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344فاتن رمضان محمد محمد سباعى49641

362918.527.518.520129.559.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344فاطمه اكرامى الشحات المتولى الشاذلى49642

30.53019.528.518.519.512759.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344فداء عبد الرزاق عبد العزيز مراد عبد العزيز49643

29.53019.529.51920127.569.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344فردوس عبد الحميد فاضل ابراهيم49644

37.528.519.52919.52013469.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344مريم الهادى جاد هللا خفاجه49645

363019.528.52020134710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344مريم عبد الرازق محمد عبد الفتاح محمد49646

3125.51628.518.520119.5610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344مريم عبد القادر عبده على نور الدين49647

383018.52819.520134610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344منة هللا اشرف حمزه رجب عبد العال49648

3528.519.528.51914.5130.569ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344منه المرسى الطهرى جمعه المرسى49649

3429.518.528.519.51713068.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344منه ضياء حبيب السعيد بدر49650

000000000ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344مها ابراهيم صبرى جمعه محمد49651

3627.52028.519.520131.589.5ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344مى مايز عطيه طه طه49652

3629193019.518133.5810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ناديه حاتم عبد الهادى عبد هللا محمد49653

292818.52919.517.5124810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ندى اسامه عبد المعبود السيد المتولى49654

24.522.51829.51916.5113.5610ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نورا ابراهيم محمد يوسف السيد49655

362820292019.5133810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نورا المتولى محمد المتولى ابراهيم49656

3628.519.5301919.5133810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نورسين محمد محمود على على49657

35.527.519.529.519.519131.5810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نورهان حماده يوسف على محمد49658

37.528.519.52919.520134810ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نورهان حموده كامل عبد الرازق49659

39.52919.529.51918136.5710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نورهان محمد محمد خالد احمد49660

342818.527.517.518.5125.5710ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344نيره حمدى زغلول نوفل فرج هللا49661

35.52819.525161812479ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344والء وليد محمد رمضان بدوى49662

29.52919.525.516.51412078ادارة السنبالوين  008كامل برهام الويشى التمد الحجر  0344ياسمين احمد صادق شحاته على49663

26.525.519.53015.519.511749ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ابراهيم رضا ابراهيم عبد العال عطيه49664

22.5221929.511.518.5104.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ابراهيم عمرو الدسوقى ابراهيم محمد49665

3023.519301318.5115.549ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ابراهيم مجدى ابراهيم محمد ابراهيم49666

3527.520301919.5131.569.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد ابراهيم احمد فؤاد عوض هللا الباز49667

28.521.519.529.511.518.5110.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد ابراهيم عوض هللا محمد البرعى49668

3326.518.529.515.52012368ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد السيد حسن محمد ابراهيم49669

30.52419291419.5116.568.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد حسام الدين محمد موسى الشربينى49670

37232027.51820125.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد حسن مصطفى السيد شحاته49671

23.523.519.530918.5105.549ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد حماده مصطفى سعد بدوى49672

36.527.520301719.513159.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد رضوان محمد عبده محمد49673

28.519.517.529.516.520111.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد عادل حموده محمد حسنين49674

3322.52027.519.519122.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد عاطف الشبراوى محمود عبد اللطيف49675

1412.517.5251417.58348.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد عبد هللا عبد اللطيف عبد هللا محمود49676

24.518.519.52913.51910539ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد عالء محمد السيد محمد49677

17.512.51925.5101884.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد محمد الجنيدى احمدعالم49678

2214.519.529.581893.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد محمد السعيد على احمد49679

36.525.5203018.519130.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد محمد عبد الحميد متولى البسيونى49680

211618.525131593.548.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد مسعد محمد محمد فرج49681

15.599.5197196046.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احمد مصطفى عبد الغنى محمد زاهر49682

18.52516.529.5818.597.548ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسالم سامح فرج على49683

33.52719.53017.520127.569ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسالم صالح محمد رشاد احمد الزعبالوى49684

3025.519.524.51915.5118.545.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسالم نصر انور احمد عالم49685

3422.517.524171811547ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسماعيل وائل اسماعيل محمد متولى49686

3526.52024.519.517.5125.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اشرف محمد سعد محمد شكرى فوده49687
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3527202418.520124.5510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اشرف مصطفى عفت مصطفى رجب49688

35.522.52023.51920120.549.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345السعيد صبحي السعيد الطنطاوى على49689

32.520202418.514.511546.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345السعيد محمد العوضى محرم احمد49690

251716.51814.5159144ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345السيد محمد علي محمد سليمان49691

30.517.5202419.515.5111.554.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345المواردى وائل مصطفى عبد الباقى حجاج49692

3412.52023.5181810846ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايمن السعيد ابراهيم محمد ابراهيم49693

34.5162023.518.520112.575.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايمن على عبد هللا عبد الرحيم محمد49694

33.522.52023.518.52011855.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايمن مصطفى عبد النبي احمد محمد49695

352519.52519.51812468ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايهاب عرفه السيد عبد الفتاح محمد رخا49696

331717.52016.51810456.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345باسل رجائى شفيق السيد سعد49697

342119.5221818114.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345بالل وائل محمد ابراهيم عمر49698

28.518.515.521.514.517.598.557ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حسام ايهاب عزالرجال محمد عبده49699

29.511.518.520.515139555ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حسام محمد عبد الرازق الغريب الغريب49700

27.51212.516.514.5118358ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حسان مدحت عبد الحليم عرفه ابراهيم49701

3013.51216.516.51688.54.59ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حسن عامر حسن حسن الهنداوى49702

36.525.51928.52017129.5510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حسن عصام حسن عالم السيد49703

342618.5272017125.5710ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حسن محمد حسن احمد منصور49704

39.529.519.5302020138.5710ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حسين محمود عبد العال الدسوقى منصور49705

28.513162518.5201015.58.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حماده عادل محمد احمد محمد حجاج49706

31.518.51223.51719102.558ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حمزه محمد حمزه المهدى المتولى49707

26.51710.52114.516.589.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345خالد شريف مصباح أـحمد محمد49708

24.510.5122113.51981.557.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345خالد عبد هللا عبد اللطيف عبد هللا محمود49709

25171323.513.519.59257.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رضا ماهر مصطفى السيد محمد49710

2820.512.524.516.51710256ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345زاهر محمد عبد اللطيف محمد زاهر49711

3417.513.522.515.51910356ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345زكريا مصطفى محمد احمد فرحات49712

291715.522.5161910056.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345زياد طارق مصطفى ابراهيم منصور49713

2424.516.523.517.5171066.56ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345زياد محمد جودة عبده على49714

3430183019.519.5131.55.58ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345زياد محمد حسن السعيد اسماعيل49715

2519.51421.515.51795.557ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سامح وليد عبد الوهاب يوسف محمود49716

2889.522112078.546ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سيف حسن احمد حسن احمد49717

2313.510.52212.51981.546.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345صبحى عبد الستار صبحى السعيد محمد49718

2214.59.52112.52079.556ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345طارق وائل احمد عبد الفتاح محمود49719

25.5109.52113.52079.556.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عباده وليد احمد عبد العزيزمحمد49720

2515.513.52214.51990.558ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن احمد عبد الرؤف محمد سيد أـحمد49721

35.528.51829202013169ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن السعيد محمد على سيداحمد49722

2021.511.517.517.5208857.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن عماد احمد مروان عثمان49723

2516.59.5181319825.57ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن عوض عبد النبى يوسف متولى49724

331916.524.5192011256ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن محمد حسن عبد الغنى محمد49725

27111323.5151789.556.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن محمد مصطفى عبد الجواد المرسى49726

36.52818.53020181335.510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن مصطفى محمد العوضى على49727

3222.515.519.514.51810458.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد هللا صالح كمال متولى عبد اللطيف49728

18.52010.51610107554ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد هللا محمد محمد الغريب شادى49729

24.517121613.510.58354.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد الرحمن محمد السيد عبد الكريم محمد49730

3218122013.51195.553ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عبد هللا محمد عبد هللا محمد اسماعيل49731

2820121611.51687.556.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عصام يوسف محمد محمد يوسف49732

29.519.511.51512.514.58857.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345على احمد محرم حسن محمد49733

2115.58.5147146656.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عمار رمضان مصطفى رمضان حسن49734

35.528183018.52013058ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عمر احمد موسي عبد السالم موسي49735
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342818.527.519.520127.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عمر جابر احمد جابر محمد49736

29.513.517.522161998.552.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عمر هيثم شوقى حموده ابراهيم49737

3021.514.521.516.513.510458ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عمر وائل السيد الششتاوى49738

2819151915129657.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عمرو ابراهيم مصطفى عبد الجليل محمد49739

26.5201320141293.558ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345عمرو نادر محمد محمد احمد الجارحي49740

3127.516.52519.519119.557.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345فاروق ايمن فاروق محمود محمد عبد الباقى49741

35.528.518.525.52020128510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345كريم محمد كمال محمد عرفه49742

34.52615.52519.520120.5510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345كريم مصطفى احمد شحاته احمد49743

342814.52318.517.5118810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345كريم مصطفى على ذكى ابو العطا49744

322314.523.518.516111.55.59.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد ابراهيم عبد الحكيم ابراهيم عبده49745

33.527.511.52518.51811659.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد ابراهيم عبد الحميد صادق ابراهيم49746

3120.51321.51815104510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد احمد السعيد عبد الواحد سيد احمد49747

2510.51022.511197958.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد احمد عبد اللطيف احمد محمد49748

34.52819.530202013258.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد احمد محمد الشحات ابراهيم49749

34.52516301920124.54.58ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد اشرف محمد امين ايوب49750

348.519.52816201067.57.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد السعيد محمد حسن محمد49751

31.59.51525.5112092.597.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد السيد عبد الحميد على احمد49752

32.518.516.523.5142010558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد السيد محمد الشربينى عبد هللا49753

37301927.518.5201326.59ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد الهادى محمد اسماعيل محمد49754

32.530202919.52013188.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد ايمن السعيد احمد شحاته49755

31.529203018.5191296.58.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد حامد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الرحمن49756

2410.51217.57.512.571.547ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد سامح ابراهيم عبد العزيز حلوه49757

28.520.516.520.51519.510178ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد شريف جمال محمد محمد49758

24.5191624.51018.59467ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد صبحى صديق عبده حسب هللا49759

30.521.516.5241519107.568.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد عادل عوض هللا محمد الغريب49760

37.529.52024.51819129.598.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد عاطف احمد جابر محمد49761

3223.518.52412.519110.588.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد عبد اللطيف عرفه ابراهيم عبد اللطيف49762

332919.526.5192012788.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد عبد الخالق مصطفى كامل عبد الخالق49763

179.51018418.558.588ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد عصام عادل يوسف محمد49764

34301828.52019.5130.5810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد عالء سليمان سليمان البسيونى49765

3428.517.529.52020129.589.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد محمود عبده عطا عبد البارى49766

34.52518.529.52019127.589.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد محمود محمد محمد البيومي49767

3410.51723.514139984.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد محمود محمد محمود سالم49768

35.529202919.520133810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد محمود مصباح عباس عبد اللطيف49769

283019.52719.520124810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد مصطفى محمد يوسف عبد الحميد49770

2628181719.519.5108.589ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد هاني محمد محمد متولي السيد49771

2018.51524161593.577ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد هيثم عبد اللطيف ذكى رزق49772

2823.51925.518.517114.57.56ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمد وجيه عبد السميع عبده على49773

19.52114.517.51118.583.57.54ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمود احمد محمود على سيد احمد49774

13.525.5112011.5981.586ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمود جمعه الجنيدى احمد عالم49775

3229.5202819.513.512977ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمود محمد حسنين السعيد حسنين49776

24.52112.52315.513.596.586ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345محمود محمد محمود عبد هللا العشرى49777

22.52013.52215149377ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مصطفى ابراهيم محمد ابراهيم منصور49778

139.511.513915.55655ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مصطفى حاتم محمد رمضان محمد49779

2518.5171813.5189286.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مصطفى محمد احمد عرفه محمد49780

20.52318.51912209364.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مصطفى محمد عبد الهادى محمد شعبان49781

24.523.519201618.510378ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مصطفى محمد مصطفى جابر محمود خليفه49782

26.525.5182015.518105.5810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مصطفى ياسر مصطفى عبد المنعم احمد49783
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2928.518.5211919.511689ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345معاذ هشام محمد ابراهيم عمر49784

2027.516.52313.519.5100.587.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345معاذ ياسر زكريا محرم حسن49785

29.528.51925.517.51912088ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نير السيد عبد الفتاح اسماعيل فايد49786

25.524.51722.515.52010587.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345يوسف سامح السعيد عبد العال حسن49787

272715.526.518.518114.589.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345يوسف مصطفى لطفى محمد محمد49788

252515.52517.51910888ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345يوسف وائل يوسف فريد العوضى49789

30.52519291718120.57.58.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احالم عبد النبي السيد عبد النبي حسن49790

29.52615.528.51817.5117.57.59ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345احالم عماد الدين زغلول محمد على49791

29.525.51930182012268ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اروى حسني ماهر السيد احمد49792

3627.52029.519.520132.579.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسراء اسامة عبد الستار رزق اسماعيل49793

35.528.52028.518.5201317.59ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسراء حماده سعد احمد احمد49794

30.52817.52816181206.57.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسراء رزق عبد الستار رزق اسماعيل49795

27.525.5152815.518111.56.56.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسراء سعدالدين على محمد احمد49796

3629.52027.52017.51336.510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسراء عابد جمعه زين عبد الكريم49797

2923.517.529.513.5181136.56.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسراء فؤاد السيد متولى49798

11.523.57274.51673.54.53.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسراء محمد حامد محمد احمد49799

36.53020302020136.589.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسماء ابراهيم كمال محرم49800

37.5302028.5201913668.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسماء احمد محمد عامر البهلول49801

342518.5282020125.559ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسماء احمد محمد مصطفى عثمان49802

36302030202013657ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسماء السيد محمد عثمان اسماعيل49803

30.524.516.529.5191812049.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اسماء هانى سعد محمد عثمان49804

37.527.52030202013559.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345افنان كمال على فهمي التهامي49805

26.525.515.5281620111.559ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345االء ابراهيم حسن البنا احمد عالم49806

2826.51528.518.520116.559ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345االء عبد المنعم السعيد عبد المنعم49807

30.526.51729172012058.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345االء محمد ابو المعاطى فرج ابو المعاطى49808

383020302020138510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345االء محمد احمد محمد على49809

3318.51227.517.519108.545ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345الهام اسامه اسماعيل سليمان ايوب49810

36.528.520302020135510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345امال ايمن السعيد محمود عبد الرحمن49811

33251930191812659ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345امل اسماعيل صديق عبده حسب هللا49812

34222026181912059.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345امل السيد على محمد على49813

31.51919.525.516.51711269.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345امل عادل السعيد يوسف سيد احمد49814

32.52618.526.519.51812378.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345امنية حسن سعد اسماعيل العوضى49815

29.516.517.526.513.520103.559ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345امنيه عبد الحميد متولى البسيونى49816

2722.519261312.5107.56.59.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اميره محمود ذكى مروان عثمان49817

28.516.52026.51617.5107.558ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345امينه ممدوح سالم راغب49818

34241927.519.519.512458.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اية عبد الفتاح فرج عبدة حسب هللا49819

35.52920302019134.5610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345اية عبد اللطيف محمد ابراهيم الخميسى49820

373020302020137610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايثار على محمد عبده محمد49821

31.52619.527.519.513.512458ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايمان ايمن ممدوح عزت السيد49822

1715.5122011.5147658ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايمان رضا حسن عطوه عبد الغنى49823

1911.59.5166.515.562.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايمان على السيد على موسى49824

37.53020302020137.5510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه ابراهيم حسنى ابراهيم عبد اللطيف49825

3422.516.52219.520114.587.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه احمد سعد مروان عثمان49826

22.51111.518.511.511.57555ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه احمد عبد الستار عبد الفتاح حجاج49827

31.528.51524191911879.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه السيد محمد يوسف سيد احمد49828

26.51216.52518199849.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه عاطف محمد حسين سليمان49829

33.52820301920130.559.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه عماد زغلول محمد فرج49830

23.518.515.52313.5179459ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه وائل محمد عباس محمد49831
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36.52818.529.51920131.579.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ايه ياسر رزق محمد عثمان49832

34.5251929.519.520127.589ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345بدريه محمد قطب مصطفى العجمي49833

3523.5202919.511.512758.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345بسمة اشرف عطيه محمد شحاتة49834

3829.520302020137.569ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345بسمله هيثم نصر عبد الباقى محمد49835

3426.516.525.510.5191135.57.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345تقى تامر كمال سالم49836

28.56.51516.562072.567.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حنان مصطفى الشحات مصطفى على49837

29.52018261616.5109.568.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345حنين ابراهيم صبرى ابراهيم السعيد49838

27.5201721.51513.510158.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345خلود رضا رمضان الشربينى محمد49839

ن على حسن على رجب49840 2718.515.5155.51781.555.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345داري

3320.517.5291812.511858.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345دنيا مصطفى الدمرداش عبد الحليم الهنداوى49841

32144.517.52.51970.557.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345دينا عبد هللا محمد محمود احمد49842

3526.519302020130.569.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رحاب محمد محمد السيد يونس49843

36282030202013469.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رحمة احمد احمد احمد عطيه49844

30.517182314.51810368ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رحمه محمد جمعه احمد محمد49845

209.518158.5117168ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رشا نصر عبد المنعم محمد ابراهيم49846

36302030202013669ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رقيه محمد سيد احمد عبد الباقى محمد49847

352317.5302020125.589ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رنا محمد نافع الشافعى جمعه49848

3326.519.529.51918127.559.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رنا مصطفى محمد هاشم محمد خليفـه49849

322620301920127510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رنا وائل صبرى محمد السيد49850

33.527.51830182012759.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رنا وائل عبد الرحمن المهدى عبد الغني49851

34.52616.5291920125510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345رنيم نادر عبد الكريم محمد عبد الفتاح49852

3527.5192817.5181276.59.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345روان احمد قطب مصطفى العجمى49853

3528.519271915.5128.559.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345روان احمد محمد محمود الرفاعى49854

36.529193018.520133610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345روان اسماعيل السيد ابراهيم ابراهيم49855

363019.52918.520133610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345روان مصطفى حسن عطوه عبد الغنى49856

36.529193018.520133610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345روان مصطفى محمد هاشم محمد خليفه49857

342112.5151518.597.5610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345روان وليد رمضان توفيق رمضان49858

36291929.52020133.5610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ريم عاطف عبد الجليل عبده مصطفى49859

27.515.51015.51118.579.559ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ريهام عماد الدسوقى محمد49860

392919.5302020137.5610ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ريهام نصر مصطفى محمود محمد49861

38281926.52020131.568.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345زينات على عثمان محمد حلوه49862

3729192918201325.59ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سارة ابراهيم عمر ابراهيم عمر49863

34.522.519.5261918121.5510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ساره السيد محمد حسين سليمان49864

31.51917.5101419.592510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ساره محمد عبد اللطيف عبد هللا محمود49865

26.516.518.51511.5198859.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ساميه ايمن محمد احمد فرحات49866

3515.51813.51118.59349ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سحر عالء احمد امين ايوب49867

372719302020133410ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سمر خالد مصطفى ابراهيم ابراهيم49868

34191816.51416101.5410ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سناء فرج سعد محمود القطرى49869

3829203018.519135.5510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سهيله جمال صبرى رضوان رجب49870

32.524.51824.51819.5117.559.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345سهيله حاتم على محمد على49871

38.53019.518.519.517.512669.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345شروق محمد احمد النادى ابراهيم49872

3021.51818.517.515105.559.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345شمس مصطفى محمد محمد عبد الباقى49873

3527.51927.5191812868ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345شهد رضا محمد عبد الرحيم العشرى49874

3025.512.52117.517106.568.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345شهد محمد على محمد المسلمانى49875

35.528.519.528.52019.513278.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345شهد يوسف محمد محمد بدران موسى49876

31.5167.51013157869ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345شيماء هانى على عبد الغنى محمد49877

3627.519.5302019.51337.57ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ضحى صبري القناوى ابراهيم عبد اللطيف49878

35.5291828.519.520130.567ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345علياء رضا مصطفى ابراهيم يوسف49879
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311613171714.59446ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345فاطمه انور عبد الرازق حسن المساح49880

33171520.515.51410146ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345فاطمه مصطفى ابراهيم احمد ابراهيم49881

3527.516.52719.519.5125.558ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345فريده عصام منير لطفى ابراهيم49882

342718.52718.51912568ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ليلى ابراهيم العوضى على احمد49883

33.528.517.526.5181712457ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ليلى هانى ابراهيم السيد محمد49884

33.5271826.517.515.5122.57.57ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم اسامة محمد محمد ابراهيم49885

352618.52417.515.51214.55.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم اشرف محمد عبد هللا ايوب49886

36.529.519.53018.51813468ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم العوضى يوسف محمود يوسف49887

23161216.510.513.5785.56ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم تامر يوسف المتولى حسنين49888

34.529.519.526.518.518.5128.557.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم خطاب السعيد عبد الحميد عيسي49889

29251424.51517107.53.58ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم طارق معوض عبد الجواد49890

34.526.51325.51919.5118.548.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم فرج ابو المعاطى فرج ابو المعاطى49891

362819.5302019133.568ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم محمد الصطوحى ابراهيم على49892

3629.519.53019.518134.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم محمد رضا زغلول محمد49893

34.526182718.51812457ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم محمد عاطف لطفى ابراهيم49894

3525.517.52714201194.59.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم محمد مصطفى محمد حموده49895

36.52718.53019.520131.53.59.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم مصباح محمد محمود على49896

352819301920131510ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم وائل محمد السعيد عبد العال منصور49897

3215152613.519.5101.558ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم وائل محمد محمود محمود49898

3620.5153018.52012059.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مريم وليد نصر يوسف محمد49899

3316.516281020103.579.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ملك نصر سالم راغب احمد49900

2812.512.517619.576810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345منه هللا اشرف ذكى محمود منصور49901

36.5271929.518.520130.5910ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345منه هللا عماد الدين عبد الحليم صادق ابو العطا49902

36.5271929.519.520131.5810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345منـه هللا محمد حسن على يوسف49903

35.52719.53019.520131.5710ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345منـه هللا محمد على اسماعيل عبادة49904

35.526.51829.518.52012867ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345منه هللا هانى رزق محمد عثمان49905

36.52317.527.51820122.556ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345منى مصطفى عبد الشافى محمد الشربينى49906

37.5291829.5192013348ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مى احمد لطفى احمد المتولى49907

3626.519302020131.559.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345مى نبيل عبد الجواد سالم ابراهيم49908

3422.51924.518.520118.588.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ناديه حسين احمد حسين سعد49909

3124.5193018.520123710ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ناديه طارق محمد الشربينى عبد هللا49910

36221829.519.52012569ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ناديه وائل شوقى عطا هللا المنجى49911

3325.51728.5191812347.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ناهد السيد معوض السيد السيد49912

38.527.517.5281919.5130.548.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نجالء اشرف معوض محمد محمود49913

2411.515271616.593.547.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ندى كرم محمد توفيق محمد49914

291114.521.514159044.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ندى محمد العوضى محرم احمد49915

39281830192013489.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ندى محمد رضوان محمود على49916

2419.57.5241.52076.574.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ندى محمد مصطفى احمد محمد49917

2918.515.529.512.52010575ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ندى وليد السيد ابراهيم محمد49918

3324.518.528162012074.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نرمين محمد ابراهيم محمد عبد العال49919

20191427.5912.589.542.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نوال مصطفي مروان عبد العال احمد49920

35.530193019.52013479ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نورا بسام مصباح احمد زاهر49921

30171124.59.516.59243.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نورا طارق محمد محمد شحاته49922

292815.526.516.518115.565.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نوران على مروان عبد العال احمد49923

36.53019.530201813679.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345نورهان محمد السعيد محمد49924

26211027.510.5179589.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هاجر راضى رضوان محمود على49925

282313.526.5141810589ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هاجر رضا عبده ابراهيم الخميسى49926

3320.519281920119.579.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هاجر صادق السيد صادق محمود49927
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3319.512.527131610569ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هاجر عادل على محمود احمد عيسى49928

363019.529.5201913576ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هاجر نصر حازم حسب النبى السيد49929

363019.53019.516.513589.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هبه وليد رمزى محمود الرفاعى49930

26.521.513.5231617100.579ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هدير محمد حموده السنوسي حموده49931

382919.5302020136.5810ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345همت محمد عبد السالم سيد احمد فتى49932

3527.518.52919.520129.558.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هناء نصر صبرى محمد عوض49933

27161427.5112095.567.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هند هانى عبد الحى حامد البرعى49934

22.519.5132611209285.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345هيام توفيق محمد رزق محمد49935

3730193019.518135.578.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345وسام احمد مصباح احمد زاهر49936

16.517.515.52416.5149073.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345وسم طارق فرج على فرج49937

36261930192013089.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345وفاء عالء صبحى محمد على49938

31.525.51925.518.52012055ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345وفاء هشام محمد عوض ربيع49939

31.529.517.529.5202012877ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345والء محمود حسن محمود البهى49940

28.526.5162316.520110.587ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345يارا ايهاب عطيه السيد حسنين49941

221910.520141785.533ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ياسمين ابراهيم السعيد محمد السيد49942

26.52314.519.515.5189953.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ياسمين حسام السيد السعيد عبد السالم49943

31.525.519.523.5192011973ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345ياسمين محمد الشافعى محمد الشافعى49944

34.52719.530192013077ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345يمنى احمد حسن السعيد اسماعيل49945

3324.5192819.52012475.5ادارة السنبالوين  008طوخ االقالم ع م  0345يمنى حسام محمد محمود الرفاعى49946

32251727.51915120.584ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346احمد حسني علي راشد محمد حسين49947

33.52417.52818.518121.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346احمد رضا حسن صبري محمد عبد الفتاح49948

322617.5281920122.575ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346احمد محمد احمد السيد احمد49949

26.52113.52713.520101.562.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346احمد وليد حسن فاضل البيومي49950

28.52115.525.515.51910675ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346اسالم السعيد احمد صالح الدين علي حسنين49951

3026.51626.516.520115.586.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346اسماعيل محمد حامد اسماعيل العدوي49952

34281829192012886ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346اكرم محمد حامد اسماعيل العدوي49953

3525.5172918.52012586ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346عبد الحي سيد عبد الحي علي سعودي49954

3327.518.528.51820125.585.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346عبد الـله راغب غازى على صقر49955

36.52920282020133.585.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346عصام محمد مصطفي منصور زاهر49956

29.52717.527.517.517.511974.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346عمار عمر محمود مصطفي محمد49957

2826.5152917.52011689ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346كريم محمد عبد العزيز علي محمد49958

252113.527.510.516.597.569ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346محمد احمد السيد يوسف ابراهيم49959

2019.512.526.56.5198578.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346محمد جمال صبحي هاشم احمد49960

2925.514271417.5109.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346محمد عبد المعطي مصطفي عبد المعطي محمد49961

32.526.516.52919.516.512489.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346محمد مصطفي محمود ابراهيم السعدني49962

26.5181424.517.519100.577.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346محمود العوضي السيد العوضي النمر49963

34.5291527.51919.512589ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346مصطفي فهمي صالح الدين مصطفي فهمي49964

2616.51025.512.519.590.577.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346مصطفى هشام محمود محمد49965

2620.51524.515.517101.588ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346يوسف محمد عبد الجبار محمود محمد النمر49966

262013.525.58159376.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346اسراء احمد عبد الباري منصور زاهر49967

3023.515.527.515.519.511279.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346اسراء محمود سيف النصر محمود النمر49968

36.52719.5302020133810ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346اميرة مصطفى جمال الدين شمس الدين النمر49969

3424.517.53017.519123.579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346اميره مصطفى عثمان على49970

33.526.51829.51818125.579ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346امينه شوقى بكر حسن احمد49971

3025.51729.51517.511779ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346ايه بسام صبحى هاشم احمد النمر49972

292415.529.51417.511279.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346رحمه عبد العظيم حسن عبد العظيم49973

32.526.516.529.51717.512279.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346سهام احمد جمعه محمد علي49974

27.527.517291717.511879.5ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346شهد علي محمد رشاد علي النمر49975
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2522.516.5291617.5109710ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346مريم عطا الـله محمد متولى طه49976

352719.529.519.519.5130.5710ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346نورهان احمد حمدي محمد علي49977

34.5241929.51920126710ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346هدير محمد مصطفي محمد عبد الرحيم49978

35.52917.5302020132810ادارة السنبالوين  008الشهيد محمود بكر كفر بنى سالم ع م  0346هند محمد احمد زيدان عبد اللطيف49979

3218.518.529191911768.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ابتسام محمد احمد محمد السيد خطاب49980

33.5221826.518.520118.569ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ابرار اشرف محمود محمود المرسى49981

3427.519.52819.519.5128.568.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسراء خالد محمد محمد المنسى49982

16.510.55.59.59.51451.577.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسراء سالمه محمد سالمه محمد49983

14.5186210.531.568ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسراء عبد الحكيم عبد الحليم محمد طمان49984

2824.5171618.516.510488ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء احمد محمد احمد محمود49985

32.52616.523182011689ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء المهدى على طه السروى49986

301816201719.510189ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء رضا عبد الهادى فتوح محمد طمان49987

29.52117201820105.569ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء على حجازى سليمان تركيه49988

2826.511.52116.518103.569.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء على على السعيد محمد49989

25.521.511.512151885.569ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء على على عباس عبد هللا49990

29.520.51620162010269ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء عماد الشحات محمد فياض49991

241610.51714.518.58267.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اسماء محمد سعد حجازى  سيد احمد49992

31.52315.5261618.511278.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347الشيماء محمود احمد السيد تركى49993

31.519.51721.51519.5104.568.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347امل حمدي معروف علي49994

2924.515231617.5107.589ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347امل على السعيد الشبراوى محمد49995

3124.51724.517.517114.588.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347امل على عبد الفضيل عبد الرحيم محمد49996

32.52718.52719.519124.589.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347امل محمد ابراهيم ابراهيم السيد49997

191368.511.513.55867.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347امنيه السعيد ياسين هالل عبده49998

137.59.57617.54365.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اميره متولى عبد الهادى البندارى محمد49999

231010.5136.517.56366.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اميره محمد احمد عبد هللا جندى50000

25.512.512.516818.574.577.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347اميره مصطفى عبد المجيد مصطفى50001

27.52112.519.511.519926.58ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347امينه حماده احمد محمود عوض50002

30.5281125.517.520112.578.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347امينه سامح محمود محمد ابراهيم50003

206.55.587114776ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347انسام عبد هللا طه عبد هللا السروى50004

21.564751343.575.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايمان صبرى السعيد عبد المطلب على50005

29971712207477ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايمان عبد الفتاح السيد حموده محمد50006

21128.518815.567.575.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه اشرف فايز عيد50007

33.53017.529.519.5201307.55.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه السعيد ابراهيم فياض50008

20.5151214.513.51475.57.57.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه حامد احمد ابراهيم الموافى50009

21181116.51012.576.587.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه خليفه فايز احمد حماد50010

32.524.51723.51719.5114.57.59ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه رمضان محمد عبده سعيد50011

21.536.513716517.56ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه عبد الرحيم عبد القادر عبد الحميد عيسى50012

2011.5511.51017587.57ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه عبد الفتاح عبد القادر عبد الفتاح50013

20.5117138.516.5607.56.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ايه على محمد محمد مندور50014

14.573.59.538.537.57.55.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347بسمله ابراهيم محمد احمد الجندى50015

174.55.57.559.539.57.55.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347بسمه محمد عبد الهادى حسن محمود50016

31.52717.525.51920120.589.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347بشرى السيد محمد امين السيد50017

16531.542029.57.54ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ثريا على عبد العزيز الطنطاوى السروى50018

28.52512.5211816.5105710ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ثناء محمود سليم عبد الوهاب مرسال50019

2116.513.5151115.57778.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347حبيبه طه عبد الفضيل عبد الرحيم قشطه50020

25.59723.514.514.579.57.58.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347حنان عيد محمد الصاوى حجازى50021

1956.59.55.513.545.57.56ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347حنان كمال احمد السعيد شحاته50022

5.522.54.50.55.5157.52.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347دنيا محمد عبد الهادى فتوح محمد طمان50023
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18.5119.510510.5547.55.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347دينا احمد احمد السعيد شحاته50024

217.513.598105985.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347دينا عبد للـه عوض متولى عبد للـه50025

30.52317261719113.56.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ذكرى محمد عبد المنيعم ابراهيم محمد50026

27.515.512.522.51015.58879.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347رحاب عيد محمد متولى الجبلى50027

2711.59.5249.516.581.56.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347رحمه عطيه معتمد السيد ابراهيم50028

30.527.51826.519.517.51226.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347رضوى وليد السيد البسطويسى50029

27138.519.5717.5756.59ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347رنا خالد السعيد محمود50030

36.5281928.520191326.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ريهام عالء ابراهيم محمد الشافعى50031

26.5121021.55.51975.56.58ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ريهام محمد السيد عبد هللا يوسف50032

53.52.58.511020.578ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347زهور ذكى السعيد محمد مندور50033

3730173019181336.58.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ساره محمد محمد عبد الباقى محمد50034

3025112015.517101.56.58ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ساره محمد ياسين محمد ابوزيد50035

20.56.56.513.5414.5516.57.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ساره يوسف عبد العال ابراهيم ابو العال50036

31.52915.52718.515121.56.510ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سلمى حمدى سمير ابراهيم المطحنه50037

15115.515413.550.56.57.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سماح السيد ابراهيم عبد الفتاح سلمى50038

36.53018.53019.518134.588.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سماح محمد صالح حامد حماد50039

25.51811.5181018.5836.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سهيله سامح شلبى محمود على50040

302618251518.5114710ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سهيله طه عبد الفضيل عبد الرحيم قشطه50041

34281728.517.51912577.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سهيله محمد يوسف محمد السروى50042

18883.521439.57.55.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سهيله هانى قطب توفيق محمد50043

25.5139.514.5516.567.57.57ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347سوسن ابراهيم عبد الحميد السيد الشربينى50044

31.5201524.514.518.5105.57.59ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شاديه محمد رفعت العوضى محمد50045

24.512.56.5226.516.5727.58ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شروق السعيد محمد محمود حليمه50046

332314271817.5115710ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شروق محمد عبد الهادى عبد المعطى سالم50047

29.522.51224.517.517.51066.57ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شهد حسني رمضان محمد التهامي طريف50048

33.5301627.520171277.510ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شهد محمود صادق محمود خليل50049

31.52817.5251720119810ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شيماء السيد عبد الهادى حسن المطحنه50050

31.52517.519161610969.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شيماء محمد ممدوح محمد شحاته50051

312416.5181416.5103.569.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347شيماء محمود احمد محمود عبد الرحمن50052

12102.55.50.58.530.567ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347صباح ابراهيم محمد انور محمد50053

28.52211.517.51213.591.56.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347عزه محمود البسطويسي احمد البسطويسي50054

22.52198.55.51366.569ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347علياء عبد الحى احمد عبد الحى عبد القوى50055

15.575.54.50.512.5335.56.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347فاطمه السعيد الظنى السعيد محمد50056

28.52510.515.5810.587.56.56ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347فاطمه عبد الحافظ عبد الحافظ عبد العزيز50057

1713.569.50.56.546.555.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347فاطمه فتوح ابو بكر فتوح عيسى50058

35.529.5182718.518128.5610ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347فريده ظريف محمود احمد محمد50059

3629.51827.519191305.510ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347فوزيه على احمد محمد عصفور50060

292311.5171115.591.55.510ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347قمر محمود احمد محمد طمان50061

30.525.512161315.59779.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347كريمه نشات عبد الحافظ ابراهيم50062

2821616.5412.575.569.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ليلى عبد هللا صبرى عبد هللا على القط50063

33.5271019.56.515.596.579.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مروه ابو المكارم محمد احمد متولى50064

302613.520.511111016.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم احمد السيد احمد ابراهيم50065

30.526.51424.514.511.51106.59.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم اشرف يوسف عبد الحميد يوسف50066

33.529202114.518.51185.58.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم طلعت فوده عبد المعطى خضر50067

5.56.544.50.59214.53.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم عصام محمد محمد مندور50068

3321.51318.59159567ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم عالء حسن عبد الحليم طريف50069

2825.51513.58.51290.567.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم عماد عبد الهادى على شحاته50070

33.52215.516.51113.598.56.58ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم عماد محمود على سيد احمد50071
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22151413.55.515.57069ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم محمد السيد محسوب السيد راشد50072

262217.520.51818.510469ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم هانى مصطفى محمد العجمى50073

31.52515.518.51515.5105.565.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم وفيق على طه السروى50074

16.519726.57.51776.576ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مريم ياسر احمد عبد الحى عبد القوى50075

12.5107.517513525.53.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ملك جميل محمد محمود عبد الحميد50076

34.523121412.517.5965.57.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ملك رضا ياسين السعيد جاروف50077

30251220.510.518.5985.55.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347منال ايهاب احمد محمد التهامى50078

282715.520.51418.51056.56ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347منة رضا محمد صادق شعبان50079

3013.510.516.57.517.57862ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347منه هللا سامح سعد محمود زيدان50080

36.52919.529.52018.5134.589.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347منه هللا مجدى محمود عيسى50081

28181715.51115.589.554ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347منه هللا مصطفى احمد مصطفى عبد الوهاب50082

323018.525.517.518.5123.568.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347منى على السعيد على السبكى50083

24141117815.57453ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مى محمود يوسف محمد السروى50084

16.5181215713.568.554.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347مياده فهمى رمضان فهمى متولى50085

32281819.51718114.56.58.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ميار عبد الهادى محمود محمد العوضى عامر50086

191315179167355.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ناديه مصطفى عبد المجيد مصطفى50087

000000000ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ندى محمد حسين احمد محمد50088

000000000ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ندى محمد محمد محمد العشماوى50089

33272026.519.517.51266.58ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نها تامر يحيى ابراهيم احمد50090

7.513.512.519912.561.553.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نوال احمد احمد محمد سيداحمد حجازى50091

3628.520292018133.56.58ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورا السعيد ابو الفتوح ابراهيم الدمشتيى50092

30.513.514.51911.518.5896.57ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورا فتوح عبد الهادى فتوح طمان50093

35.527.515251318.511666.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورا محمد طه ابراهيم جندى50094

27.515.518101113.5825.54ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورا محمد مرسى السيد احمد50095

1834.596.512.54155ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورا مصطفى عبد الغنى عبد الحميد شتا50096

21.58.5998.51756.55.52ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورهان السعيد محمد محمد الجدوى50097

282010.513.513.518.585.574.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورهان صبرى عماد صبره محمد50098

302818.5241517.5115.598ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورهان طلعت ابراهيم الهاللى موسى50099

3628.519271819.5128.56.510ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347نورهان هالل عبد الحميد على النجار50100

3228192817.519.5124.588.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347هاجر محمد احمد عبد الشفيق محمد50101

16.516.57.51881766.556.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347هبه رمضان عبد الفتاح حسين50102

2827142616.517.5111.555.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347هيام عوض الغيطانى عوض العوضى50103

32.528.519281819.51265.55ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347وسام محمد طه السيد البندارى50104

3126.511231618.5107.55.57ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347وسام هانى عبد العزيز الطنطاوى السروى50105

13.513.57.59615.549.564.5ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ياسمين احمد شحاته عبد الفتاح سلمى50106

611.52.546113042ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ياسمين جمال رفعت احمد شحاته50107

18.512.5810.5101859.544ادارة السنبالوين  008نوب طريف ع بنات  0347ياسمين عاطف سعد حجازى سيد احمد50108

2315.511.511.5101971.544.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم محمود ابراهيم50109

33.5272028.519.519.5128.588ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348ابراهيم متولى محمد متولى البرعى50110

000000000ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348ابراهيم محمد ابراهيم حسنين وحدهللا50111

20.516.59.511.59166755ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348ابراهيم يوسف ابراهيم محمد البادى50112

21.521914.59.51575.56.56.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348احمد خالد السعيد محمود50113

28261322.51215.5101.557.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348احمد شريف رمضان صادق شعبان50114

24.5241513.51118885.56.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348احمد عماد توفيق رمضان سليمان50115

2727.514.512.5111892.556.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348احمد محمد عبد الجليل عبد الرؤف عبد العال50116

15.51991381564.53.55ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348احمد محمد متولى على السروى50117

27.5191014.515.51786.53.57.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348احمد نشات عبد الحافظ ابراهيم50118

35282027.52019.5130.55.59.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348اسالم شريف طريف متولى طريف50119
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3328202516.517.5122.55.57.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348السيد ابراهيم ابراهيم عبد الفتاح سلمى50120

21.53683.5144243.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348السيد ابراهيم السيد عبد هللا50121

23.51714.5146.51875.554ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348السيد السعيد السعيد احمد عبد الهادى العفيفي50122

29.51814.52111.51894.52.54.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348السيد عبد الرحيم السيد على قشطه50123

29.51813206.519.5874.55ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348توفيق محمود عبد الحميد البندارى50124

2818.5151681885.555ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348حازم السيد على سالم محمد50125

312515.525.5161511345ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348زياد محسن امين محمد العطار50126

3126192715.515118.544.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348سيف ياسين العوضى احمد العوضى50127

28.523.51416.513.519.59645ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عبد الحى ياسين عبد الحى عبد الواحد خليل50128

24.523.515179.519.589.594ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عبد الرحمن احمد عبد الهادى محمد رمضان50129

28.52114.515.510.519.5905.54.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عبد الرحمن محمد شحاته ابراهيم بدران50130

32.5151515.56.51984.546.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عبد الرحمن محمود محمد محمد خطاب50131

27.5171112.51196946.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عبد الرحيم محمد مصطفى محمد العجمى50132

28.515139.51176746.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عبد الغنى سامح عبد الغنى عبد الحميد على شرشر50133

32272023.517.519.512078ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348على محمود على رمضان حسن نور الدين50134

33.52520261819.5122.54.58ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عمر احمد الشحات عبد الحميد حجازى50135

31.525.517.523.51519.51133.57.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عمر على على عيسى عيسى50136

195.511.513.51.516513.56.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348عمرو رضا احمد العوضى شحاته50137

251816.516.5916.5854.56ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348فارس السيد توفيق رمضان سليمان50138

2613.51715.51316.58567.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348فتحى عماد فتحى السيد شهاب50139

22.51511.514.53.515.56755ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348فكرى احمد الغيطانى عوض العوضى50140

20.510.56.513716.557.535.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد احمد عبد الحليم احمد عبد الخالق50141

3527.5192216.519.512047.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد احمد محمد على مرجان50142

26.527.517.521.515.519108.549ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد احمد محمد مأمون سراج50143

21.52013.518.56.518.5803.58.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد السيد خليل سالم محمد50144

ام احمد50145 18.51113.5196.514.568.557ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد امام رشاد االم

32.52819.52918.517127.56.57.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد خالد عبد الرؤف السيد عبد العال50146

25.511.51518.591279.547.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد رمضان عبده عيد عبد اللطيف50147

22.51915.517.59.5148457ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد طلعت فايز عيد شرشر50148

256.512.519.51013.573.556.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد عبد الحليم محمد عبد الحليم محمد50149

29.51015.52110.514.586.556ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد عبد الهادى احمد عبد الفتاح50150

28.58.510.521910.577.548ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد محسوب السيد محسوب50151

287.511.5228.51777.558ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد محمود معوض محمد عبد الخالق50152

22.53.5716.571556.557ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمد وحيد محمد يوسف50153

2446.59.56.510.550.556ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمود السعيد محمود محمود محمد50154

253.5814.55165655.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمود محمد صادق محمود خليل50155

27158.51161367.545.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348محمود محمد محمود احمد احمد50156

3110.517.51512.515.586.546ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348مصطفى احمد الشحات الغريب البرعى50157

دين محمود على رمضان حسن نور الدين50158 37.52820302019135.5710ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348نورال

332115.524.515.518109.567ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348هادى هانى عبد الهادى احمد ابو العطا50159

29811.518.59.51776.566ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348ياسر يحيى يوسف عبد هللا القط50160

33.5161422.5151710176.5ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348يوسف خيرى ايوب عبد اللطيف محمد50161

1851019.58.512.56156ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348يوسف فتحى محمود السعيد القط50162

35.52819302018132.568ادارة السنبالوين  008كمال ادهم ع م  0348يوسف هانى يوسف عبد هللا على القط50163

3321192918.518120.587ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ابرار محمود ليل عبد المقصود العراقى50164

3122.51123.512.515100.555ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349احالم رمضان متولي يونس سالم50165

362819.528.519.520131.558ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349استشهاد عراقى السعيد جاد محمد50166

28.522.518.527.518.520115.568ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349اسراء عبد هللا ابراهيم سعد مصطفى50167
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3524203019.520128.569.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349اسماء ابراهيم المنجي توكل المنجي50168

36.52820302019134.5810ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349اسماء احمد علي عبد القادر عبد الفتاح50169

21108.517.510.515.567.575.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349اسماء عبد الهادى عمر حسن عبد الوهاب الطويله50170

2010722.5616.565.575.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349اسماء وائل يحى راشد على50171

ش السيد ابو العنين50172 37261830202013189.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349اشرقت محمد دروي

37.523172814.51912079ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349االء عبد الفتاح عبد العال عبد الفتاح يوسف50173

36.529.5203019.517135.569ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349االء يسرى احمد ابو زيد احمد50174

27241729181511588.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349امال وليد مصطفى محمد مصطفى50175

3627.52029.519.518132.588.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349امانى على حمدى ابراهيم السيد50176

33.520.519.5281818119.564ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349امل حسن صالح حسن السيد50177

26.51016.520.59.5158385ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349اميره شعبان عثمان السيد جاد50178

30131720.513.5169484.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ايمان محمود فخرى اسماعيل50179

218.516.52012.51578.575ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ايه رمضان السيد اسماعيل سعد50180

35.526.51528171412277.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ايه عادل جالل محمد ابراهيم50181

291317.528.5171210574.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ايه عبد الحكيم حسين محمود احمد دبور50182

201410208147254.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349بسمله الباز الصفتى محمد الرخاوى50183

322615.52313.51411056.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349بسمله محمود محمد رضوان الشناوى50184

3622.51826.516.520119.569ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349بسمه مصطفى عيد مصطفى ابراهيم50185

351815.5251718.5110.5810ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349بشرى رمضان عبد الفتاح ابو السعود مصطفى50186

382919.5292020135.58.510ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349تبارك محمود حسن عبد الرحمن50187

35.524172715.51911968ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349حكمت محمد حسنين السيد السروجى50188

39292029.52019137.579ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349حنين اكرم محمد عبد الحميد سليمان50189

3723.52028.5151912479.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349حنين جمعه محمد جمعه حجى50190

39.529202918.51913669.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349حنين محمود محمد عوض مصطفى50191

403020292020139710ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349حنين هانى جمعة على احمد50192

292110.520.514.51895.567.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349حنين وائل فوزى المتولى محمد50193

يا رضا محمد احمد القلش50194 35.51614.5219.51496.577.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349دال

29.512162411.5199398ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349دعاء اسماعيل محمد عباس السيد50195

دا محمد فوزى على حسن كاشف50196 3620.517.527.51519116.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ران

ه هانى احمد اسماعيل محمد50197 341817.525.5111910669ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349راوي

319.514.519.5111785.566.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349رحمه بليغ حمدى محمد السيد السواق50198

322013.514111890.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349رحمه سعد جاد محمد الخنيزى50199

39.53019302019138.598.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349رحمه محمد عباس عطيه حسن العراقى50200

362819.527.51719.51288.59.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349رنا تامر طه طه عبد العال50201

29.5291923.51619.511778.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349رهف عبد الناصر محمد السيد فوده50202

2822.51726.51815.511268.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349روضه حسان ابو زيد يوسف محمد50203

دا محمد احمد علي حسن كاشف50204 35.52920301820132.5910ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349روي

332819.528.519191287.59ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ريثاء ربيع عبد العال عبد اللطيف شلبى50205

281819.524.51518.510599.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ريم محمد محمود ابراهيم عبد النبى50206

2930192917.519.5124.56.59ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349زينب بكر الباز مرغنى بكر50207

333019261819.512659ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349زينب خضر جمعة خضر العزب50208

393020302019.51398.59.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349زينب عمر عبد العزيز فايز عبد العزيز50209

3329.519.5291619.51278.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349زينب محمد شعبان شعبان الباز50210

24171421.5814.584.564ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349زينه امام محمود محمد السيد غنيمه50211

24.521.51824.51414.5102.576.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سعديه عزت محمد احمد حسن50212

3227.518.525.513.519.511777ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سلمى ياسر رجب محمد السيد50213

2.588.510.53.510.53362.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سلوى حسن عبد اللطيف عبد اللطيف احمد50214

3528.519.5291919.51318.510ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سماء ابراهيم عطيه الدسوقى ابراهيم50215
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28.517.52027.51418.5107.58.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سماء جميل محمد بدران المرسى50216

352820301819.513198ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سماح سامى السيد احمد السمنودى50217

31.529202816.5151259.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سمر محمد رمضان محمد ابراهيم50218

22.58.51516.56.5186967ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سميحه جمعه فتحى عبد اللطيف سالم50219

31.521202718.519.511879ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349سميه مصطفى امام ابو العنين شاهين50220

27.515.51625.515.516.51006.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349شاهيناز احمد صبرى احمد محمد ليله50221

28.5221922.513.518.5105.57.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349شهد ابراهيم عادل ابراهيم محمد السعيد50222

1417.518.59.571566.57.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349شيماء حسن محمود اسماعيل هجرسى50223

372719261919.51286.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349شيماء مجدى رأفت يونس سيد احمد50224

2516.515.514.5111982.55.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349صفاء محمود مرعى محمود خليل50225

32.518.516.523.515.519106.55.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349غاده محمد متولى عبد العزيز متولى50226

33.525.51725.51619.5117.567.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349فاطمه الزهراء عيد مصطفى احمد فرج50227

342818.5241817.5122.55.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349فاطمه السيد ابراهيم محمد متولى مرعى50228

33.5261922.51618.51176.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349فاطمه صالح جميل سليمان السروجى50229

322616.52316.515.51145.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349فتحيه السعيد احمد محمد سعودى50230

3526.518.52516.514.5121.55.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349فوزيه محمد رامز على مصطفى50231

37.526202618.517.512856.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ماجده محمود محفوظ احمد العشرى50232

3522.518241615.5115.55.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مايسه وفيق عوض وفيق عوض50233

3422.519281715.5120.566.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مروه محمد عبد الحميد مصطفى محمد50234

38301928.517.516.51336.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم احمد حامد محمد نواره50235

38302028.51717133.57.55.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم السيد عادل ابراهيم عبد الخالق50236

3428202818.517128.56.56ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم السيد عبده السيد عبده50237

3830203019.519137.56.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم جمال فؤاد محمد احمد50238

27.521.517201314.59955.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم جمعه السيد حسانين عبيد50239

37.529.518.529.5191913467ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم حسام الدين محمد عبد الكافى50240

33.5201828.512.519112.576.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم ساهر يوسف العدل مصطفى50241

2913.517.5198.516.587.55.55.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم سعد عابد محمود ابراهيم50242

28.5181317.510.514.587.55.56ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم شعبان رزق احمد رزق50243

36302028.52017134.599ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم عبد البارى توكل عبد البارى50244

32.53018.5282017.512986.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم محمد ابراهيم محمود ابراهيم50245

38.529.518.52819.519134710ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم مصطفى عبد الحميد شعبان هالل50246

31.526.51818.51816112.596ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم مصطفى عبد الحميد محمد عويس50247

30.523.51418.51819104.586ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مريم ياسر محفوظ احمد محمد50248

3529.519291918.5131.59.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ملك مدكور عباس بهنسى محمد50249

23.5231421.511.518.593.58.56ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منار احمد سليمان احمد سليمان50250

312015.525.51519.510786ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منه هللا احمد السعيد احمد ابراهيم50251

2821.518271620110.555.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منه هللا جمال عمر مصطفى على50252

2318.512.52316189366.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منه هللا شريف سيد احمد حافظ50253

31.518.51523.51319101.586ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منه هللا محمد السعيد احمد عبد هللا50254

2928.518.52618.519120.586.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منه هللا محمد جمال ابراهيم مصطفى50255

3229.517.525181912284.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منى السيد صالح السيد ابراهيم50256

3527.5182618.518.51257.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منى رضا عبد الغفار رجب ابراهيم50257

272511.524.518.517106.568.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349منى طارق محمود منجود50258

35.53019.53020191358.58.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مى مصطفي هالل فهيم هالل50259

20.511.58.516.5917.56676.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349مياده ابراهيم رجب شعبان ابراهيم50260

2219.5122214.5189085ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ناديه احمد محمد احمد سعد50261

30.529.517.52919.5191268.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ناهد طارق عبد الحميد علي عبد الحميد50262

37292030201913686ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نداء هشام احمد محمد على ميه50263
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17.55814.57.51952.556.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ندى تامر مصطفى ابو المعاطى محمد50264

2913.51626141998.587.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ندى رمضان نبيه عبد المعبود حسن50265

2913.51519818.584.56.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ندى زاهر مصطفى متولى محمد50266

3330202920191328.59.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ندى عبد البارى توكل عبد البارى50267

33271825.517.5181218.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ندى وليد اسماعيل المرسى50268

3223.516.52416.517.5112.588ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نرمين ابراهيم فتحى الحضرى سيد احمد50269

322516.52716.517.51177.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نهى طارق عبد الحميد على عبد الحميد50270

29.5181525.516171047.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نورا اسامه الشحات مهدى السيد50271

2616.5142716.51810078ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نورا عالق مصطفي محمد الششتاوى50272

32.52917.528.51919126.589.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نورهان سامح عطيه عبد العال احمد50273

3022192716.517.5114.56.59ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نورهان صالح عبد السالم سيد احمد السواق50274

302819.52819.5201257.59.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349نورهان ياسر حسين عثمان حسن50275

291215.526111993.589.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هاجر ابراهيم عبد المنعم حسين جاد50276

30.52718.529202012589.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هاجر شعبان محمد فتحىرجب ابراهيم50277

1312.57.5151154969ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هاجر محمود ابراهيم على رزق50278

33.5291929.5202013179ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هبه السيد شفيق محمد هالل50279

35281829.52019130.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هبه هللا شريف السيد الحضرى سيد احمد50280

332719.529.519.519128.579ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هبه هللا محمد السعيد احمد عبد هللا50281

2921.515.52913.517108.57.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هدى ابراهيم ابراهيم جميل الدسوقى50282

28.517.514.526.514.517101.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هدى هانى سعد رشوان السيد50283

2527.516231419105.55.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هدير صالح السعيد محمد حسن50284

3627.518.524.52018.5126.557.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هدير محمود احمد مصطفى محمود50285

36.526.518.529.52019.513157ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349هنا عبد الرحمن احمد عبد العزيز يونس50286

28.5141522.514149453.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ورده السيد رفعت محسوب الشناوى50287

35.528.519.528.519.520131.566.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349وسام جمعه جمال عبد الدايم50288

3528.52027.520191315.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349وسام عادل السيد السعيد عطوه50289

382816.52916.51912857ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349وفاء محمد محمود رضوان الشناوى50290

30.52712.525.51319108.55.56ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349والء محمد احمد ايو زيد50291

28.523.514.519.513149984.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349يارا تامر الباز عبد اللطيف احمد50292

27.51516.52213.519.594.586.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349يارا خميس صالح خميس محمد50293

28.520.518.52313.5191045.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349يارا رضا صابر السعيد مخيمر50294

3629.52029.519.519134.567.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ياسمين سليم شاكر عبد الهادى شلبى50295

34.529.5203019201335.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ياسمين محمد احمد محمد احمد سمره50296

312817.5271819121.55.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ياسمين محمد عبد هللا محمد المرسى50297

35.527.518.5281919128.577ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنات  0349ياسمين نور الدين عباس سعد على سعودى50298

3317.517.525181911157ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد احمد عبد  الحليم منصور حسانين خليل50299

32.524.5172514191135.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد السيد احمد سليمان محمد50300

312116.520.515.518104.558ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد السيد الباز مرعى بكر50301

3224.5152516.5171136.58.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد امجد مصطفى السيد العزب50302

26.515.512.519111884.547ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد باسم سعد ابراهيم محسن50303

2813131812.51884.556ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد حسين متولى محمد متولى50304

25.518.510.519.511.514.585.557.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد رشاد عباس ابرهيم عبد النبي50305

2819.51122.512.518.593.577ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد رفعت حامد سالم مرعي50306

37.52618.52817.517.5127.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد رمضان السيد محمد جمعه50307

362619.52919.51813059.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد رياض مصطفى شعبان الروبي50308

3121182717.516.5114.569ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد سامح احمد ماهر احمد50309

271517.524.515.51799.54.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد سامى بلبل حسن الرخاوى50310

281416.52613.5179847.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد شحته سليمان الشحات الغرباوى50311
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17.55.55.5208.5155769.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد عبد المنعم نزيه سليمان خليفه50312

33.515.5182617.519110.577.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد فتحى احمد الميلجى شعيب50313

3011.511.524.51418.591.547ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد محمد السيد محمود المنسي50314

2812.571813.519795.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد محمد حسن السعيد50315

3317.512261419102.548ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد محمود السعيد عبد الهادى جاد50316

3215.512.527.51415101.54.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد محمود عبد الحليم عبد القادر يوسف50317

322219.52818.519120710ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد محمود لطفي محمود علي50318

36301928.519.5191337.59.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد مصطفى صبرى محمد شحاته50319

22.5141021.510.516.578.54.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد نبيل ابو الفتوح رمضان سالم50320

38.52820301920135.589.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد نبيل محفوظ حسانين50321

30.52519281815.5120.57.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350احمد وليد السيد ابو المعاطي السيد50322

28.52717.52819.516.5120.576.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350اسالم طارق فريد عبد الوهاب الرفاعي50323

3024.518.526.51616115.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350اسماعيل خليل بكر اسماعيل خليل50324

241716231619964.510ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350اشرف ابراهيم فتحي سعد علي جاد50325

38281929.51918133.57.59ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350اكرم نادر محمد زرق سليمان قابيل50326

34.524.5202918.519126.579.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350اكرم وليد محمد عبد الحميد سليمان50327

25151723.516.518.597710ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350السيد علي عبد العظيم السيد الدسوقي50328

1910.51320.511.51774.579.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350السيد هيثم السيد ابو المعاطى عبد الرحمن50329

281914.523111295.568ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350امير طارق السيد احمد الدسوقي50330

22.51711.52113.514.585.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350امير مصباح محمد عطيه العراقى50331

25.52011241417.594.589.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350امين جمال حسين سيلمان شحاته50332

3827.5202917.518.513259.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350امين علي رجب الباز محمد سويلم50333

14.5116.514.58.511555.56ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350امين محفوظ عبد العظيم محفوظ شلبي50334

35.52919.528.51919131.55.58.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350حامد احمد عبد  الحليم منصور حسانين50335

26.5101325.514.51989.54.59ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350حسام حسن محمد عبده عطوه50336

217.51021.5718675.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350حسن محمد حسن محمد عيطه50337

2620.5142612.516.5996.58ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350حمدي السيد حمدي السيد علي البهلول50338

231010251016.5786.58.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350خالد احمد عبد اللطيف الدسوقى عبد اللطيف50339

28101026.5111785.54.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350خالد صبحي محمد زكي احمد50340

30.512.5102611.51790.54.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350خالد محمد محمود ابراهيم عبد النبى50341

30.51510.525.5121793.56.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350شريف علي الباز شريف مندور50342

20.513.512.521.57177566ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350شريف مصطفى عبد اللطيف عبد اللطيف احمد كامل50343

3628192919.519131.57.59.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عادل احمد فتحى حسن العجوز50344

2015.51025111981.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عادل محمد رمضان محمد ابراهيم50345

19.571218.59.51866.54.55.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عادل موسى غندور موسى عبده50346

22.512.510.521.51419816.59ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد الرحمن اسامة شوقي عطيه حافظ50347

3929.520302019138.5710ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد الرحمن عيد شفيق فرج عبد الفتاح50348

37.5282029.52016.513579ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد الرحمن محمود رضا السيد حميده50349

33.525.5172817.519121.578.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا احمد شوقى معروف يونس50350

25.520.520241818.51085.58.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا اكرم محمد فايز عبد العزيز50351

28171819.51416.596.585ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا السعيد السعيد احمد ابراهيم50352

3226.519.528.518.51812587.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا السيد حسين يوسف محمد50353

33.525.519.52417.516.512087ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا صادق امين جمعة احمد حماد50354

3627202719.518.5129.589.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا صالح مهران السيد علي50355

30.525.518251614.51155.56ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا على عبد الحميد محمد سعد50356

272416.520.512.516100.55.55.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا نادر مصطفى ياسين احمد الطويل50357

232119261716.51067.58.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا وائل السيد محمد السيد50358

54.541231328.55.54ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عبد هللا هاني شلبي المرسي محمد شلبي50359
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30.524.518.5251118.5109.56.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350علي محمد علي الدسوقي متولي50360

29.521.51925.51318108.586ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عمار شعبان كامل ابراهيم محمد50361

34.5242024.5161811987ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عمار فراج محمود محمد السيد50362

20.5231927.5915.5996.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عمر خالد السيد محمد زنفل50363

33.52619.528162012388.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عمر مصطفى ابراهيم ابراهيم عبد النبى50364

35282028172012889ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350عمر وليد عبد الحميد محمد جمعه50365

25.51416.5249.518.589.55.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350فارس احمد محمد البازبسيونى50366

32.525.519.5251619.5118.568ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350فارس السيد عطا السيد السعيد50367

271317.5231219.592.55.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350فتحي محمد جابر عبد الحي خليل50368

37302026.519.518.51337.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350فتحي محمد فتحي امين عبد الحميد عمارة50369

3326.5202412.518.511687ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350كريم عاطف شعبان السيد على50370

20.51817.52110.517.587.586ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد ابراهيم على منصور عبده50371

28.52313.51611.51592.55.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد ابراهيم محمد حسن عقل50372

29.518.516.519161899.55.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد احمد محمد رزق سليمان50373

26.521162315.512.510253.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد احمد محمد عبد الوهاب الرفاعي50374

27.521.515.524.515161046.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد اسامه الباز السيد الباز50375

23.526.517.525.517.515.5110.55.55.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد امين علي حسن احمد50376

9.5649.55.510.534.56.52ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد حموده عالءالدين زين عبد الخالق50377

2118101111.51371.562.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد رجب عطوه حسن عبده50378

201213121515.5727.56ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد رفيق محمد عباده50379

21.5121313.51716777.55.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد رمضان جالل عبد العزيز ابراهيم50380

34.5281927.520151295.57.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد سعد فتوح محمد على50381

ش درويش50382 7.515711.510.51151.564ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد سعيد محمد دروي

1310.58116.59495.53ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد شريف سعد الشربيني احمد50383

2428.511.51910.515.593.56.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد شريف محمد عباس حسن50384

212511201216895.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد عصام صابر محمد صابر50385

32.52618251516.5116.55.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد فتحى احمد المليجى شعيب50386

29241827.51818.5116.55.57ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد مجاهد شفيق محمد الشاعر50387

19.515.511.511111368.552.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد محمود صالح الشحات عبد السالم50388

2817141415.517.588.57.53ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد مختار محمد عبده عطوه50389

32281827.51919124.55.56.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد مصطفى محمد حافظ عبد الحميد50390

30.5241625.515141115.55.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمد منصور متولى محمد مصطفى50391

322217.526.51719.51155.55ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود احمد السيد متولي الشاعر50392

35.526.51728.51715.5124.586ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود احمد محمد ابراهيم عيسى50393

000000000ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود اشرف الدسوقى عبد القادر50394

37.52820281819.5131.55.59ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود السعيد محمود محمد العزازي50395

24.5161918814.585.584.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود رضا محمود فوزي موافي50396

123.55.57310.5315.53ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود عابد هالل عبد اللطيف سالم50397

2014.51315.512.51475.586.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود عبد الباسط عبد الحق الزناتى محمود50398

25.522.51322.511.515956.54.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود عبد المطلب رفعت البندارى حسن50399

2221.513.51813158853ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350محمود محمد فرج الشحات فرج50400

31.5271526.5171811775.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350مصباح وائل بدير السعيد عطوه50401

262314.5231518101.575.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350مصطفى علي محمد علي علي المشوطى50402

30.5291927.518.518124.555.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350مصطفى على مصطفى قاسم على ميه50403

332718.527.519.518125.576ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350مصطفى محمد شفيق عبد الصمد هالل50404

2220112611189074.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350معاذ جميل السيد الباز حجاج50405

28.514.5122712.515.594.575.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350نور مصطفي صالح محمد مصطفى50406

3219.518.529191811874.5ادارة السنبالوين  008شبراهور ع بنين  0350يوسف السيد يوسف محمود مكاوى50407
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ان ع م  0351ابراهيم محمد احمد عبد الرحيم50408 26.513.511141017756.55.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد ابراهيم عطيه ابراهيم حسانين50409 29613.517151980.56.57ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد اشرف همام محمد سعد50410 277.510.52212.51879.56.56.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد جمال عبد الناصر العجمى50411 3211.51323.516.517.596.56.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد حازم ابراهيم صالح سالم50412 33.51816261719110.57.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد حجاج عبد القادر محمد عطيه50413 37.518.5192717.520119.57.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد خليل احمد خليل سيد احمد50414 3420.51924.516.518114.57.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد رضا المحمدى المتولى العدوى50415 3124.515.52417.519.5112.57.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد سامح عطيه عوض محمد50416 27.52313.52514.516103.57.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد سامح على ابراهيم على50417 22131021.59.511766.56.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد على ابراهيم محمد50418 32.51515.525.511.5151006.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد على فرج العوضى50419 36.52219.529.519.5191277.59ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد فتحى عبد الحميد احمد محمد50420 3718.51828.51615.51187.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد محمد سعيد محمد ابراهيم50421 362618.52918.5181287.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد محمد محمد ابراهيم الشامخ50422 32.51516.52317181046.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351احمد هاني فوزى اسماعيل50423 38281829.51918.5132.57.59.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اسامه الرافعى عطيه السيد حسن50424 38.52920302019137.5810ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اسماعيل وليد عبد الستار صادق50425 39151622.51118103.56.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351السعيد ضياء السعيد على سيد احمد50426 3415.516.52213.518101.578ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351السيد احمد السيد ابراهيم50427 29.56152312.516.5866.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351السيد حسين رمضان محمد ابراهيم50428 29.5141523.51115936.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351السيد عبد العاطى السيد عبد العاطى50429 24121124712.57877ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351السيد محمد متولى السيد محمد50430 23.5101518.58.51775.56.56ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351انور عادل انور محمد البسيوني50431 34.526.5172820181267.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايمن نور هالل العوضى حسن50432 30.51211.522.516.515937.55ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايهاب السيد متولى حسانين50433 27.5171821141597.545ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351حامد هانى عبد الشافى رزق عبد المقصود50434 30.515.512.52511.514.5956.53.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351حسن كريم الدين حسن زايد50435 30.51917281712.5111.56.56ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351رزق فرحات رزق فرحات حسين50436 34.5271727.518.519124.586.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351رشاد رضا رشاد حامد السيد50437 3519172616.519113.57.57ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351صبرى طارق صبرى خليفه50438 2912.515.5231519957.56ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351عبد الرحمن اشرف ناجى فتوح طرباي50439 3328.518261918.5124.579.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351عبد الرحمن محمود عبد الرحمن عبد اللطيف50440 3729202719.519132.57.510ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351عبد الرحيم سمير عبد الرحيم مصطفى العوضي50441 382819.529.519.518134.567.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351عبد العزيز شعبان عبد العزيز احمد50442 31.517.51520.513.512.5986.56ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351عبد المالك مروان مروان محمد خليل50443 21.59621713.564.57.55.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351عالءالدين ناصر ابراهيم السيد50444 184.55.519612.5536.53.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351على احمد فؤاد البسطويسى50445 2518.51523.518.513.5100.57.55.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351على محمد عبد المقصود عطيه50446 33.52416.52819.517121.588.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351على محمد محمد ابراهيم شلبي50447 31912.525161393.57.54.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351عوض نصر عوض موسى50448 28817.52517.514967.55.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351فؤاد احمد فؤاد البسطويسى50449 29.511.51724.51813100.57.55.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد احمد ابراهيم يوسف50450 37.528.520302017.51367.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد احمد عبد الغفار احمد50451 3728.518231816.5124.58.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد احمد عبد المنعم عبد المعطى فرحات50452 373019.5302018.5136.57.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد احمد محمد عبد هللا عبد العاطى50453 3728202218.518125.57.59ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد السيد رمضان محمد ابراهيم50454 34.529.51926.51919.5128.58.55.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد السيد متولى السيد الشبلنجي50455 25.5616.51812.518.578.57.55ادارة السنبالوين  008االورم
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ان ع م  0351محمد رفعت السعيد محمد محمد50456 34.5231925.51719.511975ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد عبد الفضيل العيسوى عبد البارى50457 3310192617.517105.56.56.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد محفوظ الحسينى مسعد صالح50458 32.52819.528.518.519.51278.57ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد ناصر راغب عطيه السيد50459 2819.516241118.598.577.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمد هشام عباس المرسى50460 22.5613.5187.512.567.54.54ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمود اسامه صدقى محمد ابراهيم50461 32.518.517.51981395.576ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمود انور انور محمد البسيونى50462 3213.5192211.518.5987.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمود رضا المحمدى المتولى العدوى50463 3423.5192418.518.511987.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمود سمير محفوظ عبدربه50464 312318.523.516.516.5112.58.57ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351محمود هاني السيد محمدعزيز50465 32271922.51618.5116.576.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ناصر باسم عبد هللا سيد احمد50466 3426.51923.51617.51198.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ناصر محمد عطيه السيد حسن50467 2822.51827.518.518.5114.587ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351يوسف هانى سالم يوسف50468 28251816.515.518.510375.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اسراء جميل ذكى عباس المرسى50469 30.52217.516.51415100.575ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اسراء عمرو محمود ابراهيم على50470 35.528.518251417.51216.54.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اسراء محمد فرحات طلبه احمد50471 3124171510.516.597.58.56.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اسراء هانى فؤاد عبد العزيز جوده50472 30.524.516.51819.51910986.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اسماء تامر احمد فتحى50473 37292029.52019135.57.59ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351الزهراء اشرف شلبى فرحات شلبى50474 38.53019.5302018.51387.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351امل خالد عبد النبى عبد الحميد50475 3326.5162011.518.510787ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351امل عوض لطفى عوض50476 32181720.5917.596.576.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اميره محمد ابو العزم محمد على50477 34.53019.5292016.51337.56ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351اميره مصطفى جمال الدين مصطفى50478 36.53019302019.5135.57.56ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايات احمد جمال على احمد50479 35.52919301919.5132.589ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايات حسونه الشحات احمد50480 3628193019.519132.585.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايمان ايمن شهدى محمود50481 3427193018.518128.586ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايمان رضا صبرى حافظ داوود50482 27.5141122.513.51688.585ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايمان عبد البديع فتحى عبد الخالق50483 2920.51823.51516.510674.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ايمان عبد السميع فتوح عبد السميع شندى50484 3627.519.52819.516.5130.586.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351بسمه خالد صادق عبد الصمد50485 31.52719.522.513.516.511477ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351تسنيم محمد الشحات محمد50486 30.518.5192415.515.5107.56.55.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351خلود عبد الفتاح السيد عبد الفتاح يوسف50487 18.512.51416.57.515696.52.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351رحمه ماهر فتوح عبد السميع العيسوي50488 312319.525.5131711277.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351رحمه محمد عبد المجيد سيد احمد50489 332618.526.51716.512186ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351رقيه عصام محمد نبهان50490 36.527202715.51812675ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ريهام شوقى شكرى احمد50491 251718271215997.54.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ساره اسامى حسنى عبد الوهاب50492 33.52718292015127.57.54.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ساره السيد زين العابدين طلبه50493 29231922.518.516.511288ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ساره وائل عطيه ابراهيم50494 26.51619241215.597.56.56ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351سلوان محمد ابراهيم يوسف السيد50495 27.52119261816111.585.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351سماح ياسر منصور عبد الخالق االمام50496 16.57.51917.59.5147086ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351سمر عادل يسرى محمد حسين50497 322819.5211716.5117.57.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351سميره هانى محمد حسن محمد50498 2921.519.523.516.514.511088ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351سناء نور احمد بركات محمد50499 32.528.519.52616.517.51237.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351شهد اشرف صدقى عبد العظيم50500 352919.5302020133.599ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351شهد وائل طلعت السيد المرسي50501 33231918.51917.5112.58.59.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351غاده عطيه رشدى محمود50502 2826192116.516110.57.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351فاطمه محمود محمد العوضى50503 23.52418.520.51719.5103.58.58.5ادارة السنبالوين  008االورم
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ان ع م  0351فايزه محمد احمد عبد الحليم50504 2517.518.5201718.5987.57ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351كريمه شرف مغاورى حامد محمد50505 23.51915191619.592.56.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351مروه ايهاب عبد الرحمن حسانين50506 29.521.5202218.519111.57.59ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351مريم جبر انور محمد البسيوني50507 17171711.515.514.5787.55ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351مريم عمر محمد صالح سالم50508 34.52920272019.5130.57.510ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351مريم محمد فرج العوضى العوضى50509 29.52818.524.516.5181177.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351منار مصباح يحيى حسن محمد50510 30.528.5192519161227.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351منال السيد سيد احمد السيد محمود50511 22.519.517.51816.519.5947.57.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351منه شريف السيد محمد السيد50512 3630202919.519.5134.57.59ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351منى محمد رزق موسى50513 28.526.517151619.51037.56.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351منى محمود سعد محمد جاد هللا50514 3026.520221719.5115.57.59.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351نانسى اشرف لطفى عوض50515 24.52118251716.5105.57.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ندا عبده مصطفى عبد الفتاح محمد50516 1819.51514.51216796.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351نرمين رضى السيد عبد الحميد عبد العاطي50517 2928.519.51917.514.5113.569.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351هبه مناع سعد مناع حسانين50518 14.524.51715.512.519847.59.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351هدى مناع سعد مناع حسانين50519 13.524.514.51610.519797.58ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351هدى نادر نبيه عبد الحليم احمد50520 36302027.51919.5132.58.58.5ادارة السنبالوين  008االورم

ان ع م  0351ياسمين صبرى محمد يوسف عبده50521 34.53020261819.5128.579ادارة السنبالوين  008االورم

3128.518.52513.519.5116.575.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ابراهيم السيد ابراهيم السيد ابراهيم50522

3529.520291819.5131.586ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ابراهيم الغريب مصطفى على حسين50523

11.510.511165175455.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ابراهيم ايهاب محمد ابراهيم البرم50524

3329.52028.517.518.5128.577ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ابراهيم محمد محمد ابراهيم احمد50525

2523.519.5241619.510866ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ابراهيم محمود محمد فوزى مصطفى50526

27.52320251916114.56.57ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ابراهيم محمود محمد محمد ابو حسين50527

27.526.51929121911465ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ابراهيم نادر محمد ابراهيم على50528

1813.517.521.51219.582.56.54.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد ابراهيم متولى الغنيمى50529

3023.519.529.514.51811775.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد السيد عوض ابراهيم احمد50530

31.524.519.5268.5181104.55.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد حسن عبد الفتاح عبد الحميد شحاته50531

15.52219.52612.518.595.574.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد حسين محمد عطيه حسين50532

3728.52029.51619.51317.54.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد شوقى خليل ابراهيم على كساب50533

3022.520261619114.575ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد طلعت محمد عبد الحميد ابراهيم50534

13.5107.513.52.5154734.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد عابد سعد عثمان سعد50535

332319.5231718115.563ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد عباس جمال على السيد الحداد50536

29.526.519.527.510.519.5113.575.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد عبد هللا عباس حسن احمد50537

382820302019.513686ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد عالء ابراهيم ابراهيم50538

373020302019.513767ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد عالء حلمى عطيه الحندوله50539

292919.526.51819.512265.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد على صالح احمد ناصف50540

15137.518.56.51660.56.55.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد كمال محمد حسن حسانين50541

17.581112.5215.55153.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد مجدى ابراهيم عبد الحميد50542

31.516.51625.5818.597.536ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد محمد خليل يونس عوض50543

156.511.513.5012.546.544.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد محمد سيد احمد السيد حيده50544

ؤطى50545 31.53019.529.514.516.512543.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد محمد شبل عبد الرحمن االرن

241913.5255.514.58743ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد مصطفى محمد ابراهيم الطنطاوى50546

31.52818291317119.56.54.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احمد وليد محمد الدقله50547

31191921.5715.597.564ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352اسالم اشرف احمد احمد الحزين50548

33.52919241315118.556ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352السيد امجد السيد عباس احمد50549

30.526191312.515.510138.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ايساف عبده نجيب اسعد سعد50550

3725.518.526.516.51812479ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352باسل الشحات توفيق عبد الحليم توفيق50551
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32.51614.52613.515.5102.566.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352بيتر اليه نسيم فانوس رزق50552

3325.51921.515181148.59ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352حسام عبد المنعم موسى السيد العشماوى50553

296.517.517.581878.556ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352حسن عصام حسن عبد الحميد50554

27.5616.516.56.5157354ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352حسين المغاورى حسين المغاورى حسين50555

30813.521.5518784.55ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352حمدى محمد حمدى محمد العزب50556

37302030202013787.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352زياد ايمن لبيب عباس احمد50557

3323.5202916.52012287ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شوقى عبد المطلب ابراهيم عبد المطلب عبد الحميد50558

34.528203019.51913275.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352طارق حمدى عبد النبى على كساب50559

35252026152012175ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عاصم محمود احمد محمود50560

26.518182691897.574.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عاطف سمير محفوظ عطيه طمان50561

2014.517.51810.51780.563ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد الرحمن السعيد حمدى السعيد  جوهر50562

29.51619.525141810476ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد الرحمن السيد سيد احمد السيد سيداحمد50563

28222022142010655ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد الرحمن سعفان يوسف محمد50564

363019.5271720129.56.55ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد العزيز اشرف كساب صالح عبد ربه50565

33.5291728.5201912865.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد هللا احمد الباز احمد الحصرى50566

352819.528.519.519130.574.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد هللا ايمن عبد هللا محمود جوهر50567

24.518.51518.51518.591.574ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد هللا كمال احمد ابراهيم محمد50568

24.513.516.51481976.55.53ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عبد هللا محمود لطفى محمد المرسى50569

2112.515.512.53.519656.52.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عزت محمد سعد على يوسف50570

29.524.51922161811175ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352على طلعت على محمد محمد حيده50571

3325.518.528.51719122.575ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عمر محمد سيد احمد على صبره50572

36.52619.530181813085ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عمرو احمد عبد العزيز احمد حيده50573

302718.5271218114.585.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352عمرو عبد السالم فؤاد حسن عطيه50574

383020302017.513887ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352كريم محى الدين سيد عطيه الحندوله50575

1620.516.5218.51882.576ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352كمال محمد كمال ابراهيم جوهر50576

36.52820301920133.588ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مازن وائل لبيب عباس احمد50577

362919.529.5191913398ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد احمد الشحات عبد الجواد ابو زيد50578

312618.528.516.517120.567.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد احمد حسين المرسى الحزبن50579

31.5241926.515.517116.587ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد السيد عطيه عطيه خالد50580

28.52618211312106.556ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد بدوى موسى موسى العزب50581

32.525.517.518.5151510943ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد خالد محمد ابراهيم الطنطاوى50582

30.521.514.52513.51710553ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد زكريا على عبد الفتاح محمد50583

3327.519.526.517.52012472.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد سامح محمد جميل محمد50584

38.5291825.515.517126.552.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد طارق فوزى محمد50585

3626162415.516117.543ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد عباس مصطفى محمد العزب50586

32131423.514.5129742.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد عالء حسن السيد العزب50587

25.59.5122214108353ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد على اسماعيل على اسماعيل50588

255.51115.58116582ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد كمال اسماعيل ابراهيم برانى50589

37.529.5203019.516136.584.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد ماهر صالح حامد الطرشوبى50590

3524182717.517121.553.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد مجدى جابر احمد حسن50591

342311.527.51517.511162.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد هانى محمد عثمان سيد احمد50592

37.529.519.53018.51813553.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد وليد سيد عطيه الحندوله50593

35.5291929.5201713385ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمد وليد محمد محمد سالمه50594

2647128175753ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمود احمد محمود احمد ابراهيم50595

31.514.51925181710874ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمود السيد المتولى ابو مسلم عماشه50596

3827.516281915128.574ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمود مجدى محمد عبد المنعم محمد50597

3316.515.526.517.516.510953ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352محمود محمد زين على الحسانين50598

3625.518.527171612483ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى ابراهيم مصطفى عبد الحميد الحنفى50599
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37.53019302017136.584.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى احمد عبد الفتاح محمود السيد50600

37281921.517.516.51235.54.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى ايمن مصطفى محمد عبد الحميد50601

34.52719251618.5121.57.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى صبرى شوقى ابراهيم ابو المعاطى50602

37292029.52017.5135.5810ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى عادل مصطفى الصاوى عمر50603

31.5241823.515161128.59ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى عاطف مصطفى حسين شمس الدبن50604

272815.5161412.5100.55.57.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى عبده مصطفى عبد العزيز الشريف50605

3528.517271718124.569.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى عطيه مصطفى عطيه  داود50606

182113159.51276.566ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمد احمد اسماعيل المرسى50607

000000000ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمد زاهر محمد جبر50608

32.528.52026.518.519.51265.58ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمد طمان جمعه عبد العال50609

33.528.517.527.5171712487.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمد محمد البرعى50610

33.527.518.529.515.517.5124.57.58.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمد محمود عقل سليمان50611

30281829.51813123.58.58ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمود حسين مصطفى ابو جندى50612

2820.515.517.59.511916.56.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمود عبد الحميد عبد الحافظ50613

32.5301923.51815.5123910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمود محمد ابراهيم قنديل50614

2217.514.5139157666.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى محمود محمد مصطفى غنيم50615

2917.515.51510168758.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مصطفى وليد حلمى سالمه50616

31.52518.521.51419110.55.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352هانى وليم ميخائيل انيس سليمان50617

34.52418221117109.55.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352يوسف رضا احمد ابراهيم محمد50618

29.524181414.514.51007.56.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352يوسف محمد محمد حسين الغرباوى50619

30.52117.520.51013.599.557.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352يوسف مصطفى مصطفى حامد محمد50620

28.5282020.515.517112.559ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352احالم محمد سعد محمد عبد العال50621

3530203020181357.510ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352اسراء احمد عبد العزيز على الحنفى50622

3320.519.529.518.5191218.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352االء محمد محمد حسن شبانه50623

2527.51926.514.518.5112.599ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352الهام احمد محمد غنيم جواد50624

23.52819.526.513.51911169.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352امال حسام السيد احمد50625

15.511.51927.512.519.58669ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352امل مصطفى محمود حسن جوهر50626

232717.52913.518.51106.510ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352امنيه هشام عطيه عطيه حسن50627

28.528202918.518.51245.510ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352اميره ابراهيم السيد سليم عبد ربه50628

353020291819132710ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352اميره السعيد احمد محمد البرعى50629

181917.52715.518.59779.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352اميره عزت مصطفى مجاهد50630

33.52819.52717.518125.5710ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352اميره محمد محب عبد العاطى فرج50631

11117.5133.511.5465.56ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352امينه السعيد رفعت على ناصف50632

3630203019.519.5135.56.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352امينه ايهاب صبرى راغب عبد الرازق50633

36302029.519.519.5135910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352امينه مجدى عباس صالح شاهين50634

29302029.51815.5126.579ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ايمان صالح ابراهيم عبد الفتاح المهدى50635

29.528.52029.51717.5124.579.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ايمان مجدى عبد العزيز احمد دفيه50636

3527202917.518.5128.599ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ايمان محمد محمود الحزين50637

32.5302028.51918.513099.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352بسمله محمد المغاورى ابراهيم50638

282419271419.511289.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352بسمله محمد حسن رجب حسن50639

2928.51927.517161218.510ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352بسنت اليه نسيم فانوس رزق50640

13.56814.54144687.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352تحيه محمد احمد محمد عبد هللا50641

312519221013.51076.58.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352حسناء محمد خطاب حسن ابراهيم50642

32.527.519.5261914.5124.56.59ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352حنين محمود الهنداوى المصلحى50643

35.529.5203017.518.5132.579ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352خلود عبده عبد الحميد يونس عوض50644

26.521.518.517.51113.5956.56.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دعاء احمد محمود بدوى احمد50645

19.51918.514.56.512.57865ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دعاء كمال صالح اسماعيل رمضان50646

16.5918.514.551263.565.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دعاء وائل السيد حسين الحسانين50647
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151118.5135.596365ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دنيا ابراهيم عزت محمد ابراهيم شعبان50648

3529.520291917.5132.598.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دنيا عبد العزيز مصطفى عبد العزيز50649

23.5919.519.5141585.56.58.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دينا السيد مصطفى المرسى سليمان50650

35.5302028.518.520132.598.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دينا عبد العزيز مصطفى عبد العزيز50651

19.518.516.52279.583.564.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352دينا وليد مصطفى الحنفى50652

24.526.517.524.571510067.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رحاب السيد رجب السيد محمد50653

18.5818.5259.51679.56.56.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رحمه ايمن مصطفى مصطفى عبد الرحمن50654

27.5292026.517.517120.568.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رحمه رضا مصطفى ذكى فرحات50655

28.53019.5281614.512267.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رحمه مجدى اسماعيل حسن ابو جندى50656

363020302020136910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رحمه محمد عبد الحميد يونس عوض50657

3027.51725.513181138.59ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رشا احمد ابراهيم احمد ابراهيم50658

36.530203018.5201358.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رضوى حسن محمد حسن جوهر50659

31.5251627.5161911698ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رضوى رضا السيد صالح محمد50660

27.525.517.5281316.5111.58.56.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رنا عبد العظيم احمد عبد العظيم50661

37.529.5203020191378.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352رنيم احمد عبد العزيز محمد محمد الدقله50662

206.51020.57.51564.58.58.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ريم محمد مصطفى عبد الحميد البسيونى50663

36.53020301919135.599ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ساره السيد رفعت معروف يونس50664

33.525.516.53016.5181228.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ساره عباس على عبد الفتاح محمد شحاته50665

221014.530111787.57.57.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ساره عزت سالمه محمد سالمه50666

14.59.5525.52.516578.55.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ساره عماد ماهر ابراهيم السيد50667

28.5292028.518191248.56ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352سحر محمود الغريب محمد على50668

25.52415.526.59.51910197.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352سلمى السيد شوقى حسين احمد50669

30.52916.52814.519.5118.598ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352سلمى طه عاطف طه الدسوقى50670

36.53019.527.51920132.59.58.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352سلمى وليد ابراهيم ابراهيم سليم50671

34.5221728.51519117910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352سماء بهاء مصطفى ابراهيم سليم50672

3630203019.519135.599.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352سماح ابراهيم عبد الحميد يونس عوض50673

31.52218.5301415.51168.59ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352سهيله نادر عبد النبى على كساب50674

194.54.516.571551.58.53.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شروق عماد عبد الحميد السعيد محمد50675

18.55.5512311448.53ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شروق محمد السعيد عبد العزيز ابراهيم50676

34.5261828.517.514124.599ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شهد طارق حسن عطيه الحندوله50677

28211627.51319105.5910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شهد ماجد طه عبده علي50678

38.52920302020137.5910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شهد محمد عثمان احمد محمد50679

32.529.517.53019.5191298.58.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شهد هشام احمد يونس عوض50680

23.51011.523.53.519728.57ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352شيرين اشرف فوزى محمد السيد50681

32301928.51718.5126.5910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352صباح ابراهيم السيد جميل محمد50682

383020302019138910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ضحى محمد يوسف ابراهيم احمد50683

37.52820302020135.5910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352غاده يونس عبد الحميد يونس عوض50684

392920302020138910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352فاطمه محمد جوهر على جوهر50685

20.511.512218.51973.597ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352فاطمه محمد على سيد احمد على50686

1911.58.5155.51359.57.53ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352فتحية محمد عبد الحميد عكاشة داؤد50687

37.53020301819135.5910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352فرح عبد الحميد على محمد حجازى50688

27.5221725.510.519102.597.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352لبنى هانى عبد العزيز عبد العال50689

33301829.51813.5128.588ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مارينا رزق موريس نقوال جرجس50690

2517.518.5259179582ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مروه عبد الرؤف محمود عبده المصرى50691

3228203017.519127.5910ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مريم تامر طلعت حمدى ابو المعاطى50692

10.5107.5100.514.538.58.53ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مريم جمال عباس عبد السالم على عرفات50693

353019.5291620129.58.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مريم عبد الفتاح عبد العزيز على الحنفى50694

35.529.52028.518.5201328.510ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مريم محمد حسن عبد الفتاح حسن50695
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36.5302029.517.520133.57.59.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مريم محمود محمد ابراهيم قنديل50696

3329.519.52616.520124.57.57ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مريم ياسر مصطفى ابراهيم سليمان50697

31.526.51928.51720122.57.58ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352مريم ياسين محمد على طمان50698

3028.519.5291519.51228.58ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ملك مجدى عزت فوده50699

37.52720302020134.58.58ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352منار احمد محمود احمد عبد الرحمن50700

38.53020302019.5138.589.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352منه هللا ابراهيم ذكى متولى سعفان50701

1216.58.511.5912.557.582.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352منه هللا بدوى محمد عبدربه سليم50702

38.529.51928.519.517.513589ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352منه هللا عمرو السيد مصطفى  كساب50703

342919.52819.51913084ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352منه جمال عبد العزيز ابراهيم شبانه50704

3225.514271518113.585.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352منه على خليفه بهجات خليفه50705

37292029.52019135.5810ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352نادين نصر السيد عطيه الحندوله50706

30251723.518.51911482.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352نجيه محمد عزت محمد ابراهيم50707

33281924.518.518.512373.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ندا محمد السيد السيد العزب50708

3021925.513.517.59973.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352نعمت عالء الدين عباس السيد50709

35.53019281819130.576ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352نورا عطيه محمد عطيه حسب50710

37.5301929.518.519134.577.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352نورهان وليد محمد عباس مجاهد50711

37301929191713476ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352هاجر عطيه السيد الموافى جمعه50712

31.5301928.517.519126.585.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352هانم جمعه عبد العال محمد50713

363019.53019.51913578ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352هدى مصطفى محمد على محمد50714

37.5291929.5191913477.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352هند محمود شوقى مصطفى عبد ربه50715

39.52920302019.5138.579.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352وصال صالح يوسف محمد ابو عمه50716

3929.520302019.5138.579ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352يارا السيد السيد صالح محمد50717

29.524.51623.512.519.510673ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ياسمبن مصطفى فوزى رزق سيد احمد50718

3428.518.527.51919.5127.575.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ياسمين سامح محمد عطيه حسب50719

32.528.518.52818.519.512678.5ادارة السنبالوين  008ميت غراب ع م  0352ياسمين محمد محمد جمعه محمد50720

362517.523.51218.511479ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ابراهيم احمد محمد الغريب احمد50721

31.523.518.52413.519.511179.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ابراهيم عاطف احمد محمود سليمان50722

33.523.51923.515.51911579ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد العوضى محمد السعيد الشابورى50723

362718.526.517.519.5125.558.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد ايمن محمد عبد العزيز حجازي50724

36.522.51927.516.518.512268.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد ايهاب عبد الحليم احمد عبد الكريم50725

37.5291929.51919.513469ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد بهجت مختار فوزي سعد50726

31.516.5192515.518.5107.567.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد حامد عمر احمد50727

37271924.516.519.512478ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد حماده خيرى مصطفى عقل50728

3524.51926.516.519.5121.579.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد رضا الدمرداش ابراهيم العشرى50729

36.526.518.526.51819.512678.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد سعد احمد هارون على50730

37.52418.5281619.512479ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد عبد الحميد فتحى عبد الحميد البيومى50731

37.525.519271619.512589.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد محمد شكرى الباشا محمد50732

30.51417.522.5101794.568.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد محمد عبد الكريم على عبد الكريم50733

33.519.5192712.518.5111.569ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد محمد على السيدابراهيم50734

34.52118.5271219.511378.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد محمد محمد احمد ابو الغيط50735

38261928.51813129.579.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد محمد محمد صبرى محمد رمضان50736

25.51816.522.510.5189357.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد محمود ابو العمايم يونس محمود50737

36.5251926.51618.512369.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد هانى فهمى عبده السعيد50738

37.52619.52816.519127.569.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد وائل محمد عثمان السعيد50739

36.527192817.519.5128510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد وليد فايز السيد احمد محمد50740

36.52519.52618.518.5125.569ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احمد ياسر ابراهيم عطيه ابراهيم50741

22.5241122.59.51689.556ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ادم اشرف محمد السيد مرسال50742

26.521.517.519.5915.59477.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ادهم محمد فوزى محمود احمد50743
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6.5715103.513.54271.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسالم اسماعيل مصطفى اسماعيل الحبشي50744

119.514.515.561556.573.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسالم ايمن صبحى عبده جمعه50745

62.51013.52.510.534.552ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسالم رضا سعد العفيفى على50746

35241929.51919.5126.578ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسالم رضا محمد العدوى عرفة50747

34.5211929.513.519.5117.578.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسالم رفعت الدسوقى حسين50748

3416.51929.513.516.5112.579.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353السعيد اشرف السعيد يونس ابو العمايم50749

21.512.514.5251116.584.558.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353السمرى محمود سمرى عبد اللطيف محمد50750

31.5614275.5178467ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353السيد على محمد محمود محمد50751

35.56.517.527.51218997.58ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353امين مصطفى محمد سيد جاد50752

36.514.519301718.511758ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ايمن اشرف على هارون حسن50753

27.57.512235.51975.586ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ايهاب محمد نشات محمد حسن شام50754

27.5813.5268.51983.586.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353بهجت احمد محمود محمد الحسينى50755

291016267.51988.57.57ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353حامد محمد حامد محمود عبد الحميد50756

299.516.526.58.517.59087ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353حمزه احمد حمزه محمد حمزه50757

35.525.51929.51719126.576.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353خالد عبد الحميد حيدر مصطفى عرفه50758

31.515.515.5269.5189876.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353خيرى احمد خيرى ابراهيم السعيد50759

26121524.514.519927.57ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353رفعت محمد رفعت محمد السعيد سليمان50760

2349245.51965.586ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353سيف الدين محمد محمد العدوى عرفة50761

341218.5278.51910088ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353سيف الدين هيثم محب شعبان امان50762

3624.519301719126.578.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353سيف محمد عيد السيد بدران50763

134.5218.56.51244.548.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353شوقى محمد القناوى محمود القناوى50764

1392175.51346.545ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353طه محمود محمد محمود محمود50765

35.526.518.529.51918129610ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد الرحمن حماده محمد رضا ابراهيم عثمان50766

291914.527.51616.510679ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد الرحمن على محمد حمزة الشابورى50767

32.5171525.513.518103.559.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد الرحمن ناجى مصطفى مصطفى محمد50768

22.576.523.5815.567.566.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد الرحمن وائل محمود حافظ شحاته50769

35.516.5143015.517111.5710ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد العزيز جالل عبد اللطيف حسن ندرين50770

810.57.521812.55558.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد هللا السيد احمد على عبد الغفار50771

2010520.57.512.56369ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد هللا محمد عبد هللا ابراهيم50772

1065.516412.541.556.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد هللا محمد مصطفى محمد ابراهيم50773

72210.53.582565.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد هللا مسعد محمود محمد الهمشرى50774

29942710117958.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم عبد السميع محمد50775

1172.524.5410.54966ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد الباقى احمد عبد الباقى محمد عبد الباقي50776

32.5159.52817.516.5102.55.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عبد الحميد رفعت علم الهدى محمود الشيخ50777

32.516.51129.518.516.51085.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عالء ابراهيم محمد فتحى العوضى50778

2264.52381163.556ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عالء محمد ابو بكر محمود فرحات50779

362215.527.51718118510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353على اشرف بدوى على بدوى50780

3720.51929.51816.51245.510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353على شريف على احمد حسن سليمان50781

37.52118.53018.519125.5610ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353على محمد احمد راغب محمد50782

74214.50.572845.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عمر ايمن على محمد على50783

000000000ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عمر رمضان محمد محمد احمد50784

24.515142412.5179066.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عمر المى عبد هللا ابراهيم50785

29.52018.528.516.51811366.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عمر محمد على ابراهيم فوده50786

206.511.519.58.517.56655.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عمرو محمود الدمرداش ابراهيم العشرى50787

207.513.518.55.517.56556ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عمرو وليد محمد عثمان السعيد50788

96.5714717.543.565.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فارس طه على محمد زين العابدين50789

5.51.53.56.526.51941.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فتحى رضا فتحى عبد الحى محمد50790

604.533316.544.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فتحى عادل القناوى محمود القناوى50791
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25.514.514.5251010.589.566.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فوزى اشرف حمدى محمد احمد50792

3519.519.527.515.51611768ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353كريم ابراهيم عبد العظيم محمد حسانين50793

26.512.513.5227.515.58264.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353كريم السيد محمد المنسي50794

3726.520291918131.589.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مازن عبد الفتاح عيد السيد بدران50795

17.5111118.51218708.56.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد ابراهيم احمد محمد ابراهيم50796

28.5181321.515199676.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد ابراهيم احمد محمود عبد الجليل50797

13.511.51217.513.518.56866ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد ابراهيم محمد ابراهيم سلطان50798

000000000ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد اسماعيل محمد الهادى مكاوى ابراهيم50799

30.51514.52817191058.58.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد اشرف فتحى ابراهيم رضوان50800

887.51061539.565ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد السيد احمد السيد احمد50801

11.588.597.51044.566.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد بهجت محمد محمود اسماعيل50802

68613.55.5153935ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد حمدى عبد الحميد البسطويسى الحبشى50803

17.511.59197.51764.535ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد صالح محمود يونس محمود50804

23151123.58.5178145ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد عبد العليم محمد عبد المنعم جاد50805

12.54.56.5204.514.54868ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد عالء الدين مصطفى حافظ شحاته50806

13.5582161353.544ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد على احمد على عبد الغفار50807

1376.522.5717.55637.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد عوض كامل عوض50808

31171425.5111998.558.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد محمود محمد عبد الغفار الشريف50809

25.511152491884.549.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد مصطفى احمد محمود البسيونى50810

216.5920.53126046ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد مصطفى عبد هللا عثمان السعيد50811

764.5160633.564ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمد نشات خيرى عبد الرحمن السباعى50812

249722313.56567ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود سامح محمود محمد احمد50813

26.54.512.521.5613.57145ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود عبد الغنى عاطف عبد الغنى الشابورى50814

25.57.51325.56.5157848ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود على مسعد على حجازي50815

146.58.524.561559.536.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود قنديل صبحى محمد جالل50816

28.59.51028914.58546.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود محمد محمود محمد على50817

22.513.511281515.59048ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود مسعد محمد عامر احمد50818

307.51427.511199058.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود مصباح حسنى فتوح عبد الغنى50819

29.511.510.52813.5199348.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353محمود مصطفى احمد محمود حجازى50820

5.57522.5410.54445.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مروان شعبان محمود بدر عبد الرحمن50821

20.510.51124513.57146.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مصطفى عبد الحميد جودة عبد الحميد عبد هللا50822

3723202918.517.5127.549ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مصطفى متولى السعيد المتولى ابو العمايم50823

1812.514.5215177146.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مصطفي محمد عايد مصطفي سليمان50824

22.51116.524.58.510.58347ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مصطفى محمد مصطفى راغب عطيه50825

29.551327111985.548ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مصطفى مسعد محمد عامر احمد50826

39.521202814.51812366.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مصطفى منير مصطفى محمد الشابورى50827

2114172710168966ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353معاذ ثروت محمد جمال الدين محمد50828

34121828111710366.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353موسى سعد موسى احمد الشيخ50829

32.513.518.525.510.517100.545.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353نبيل مجدى محمد عبد ربه ابو المجد50830

245.51122.54.517.567.546.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353وهدان اسامه السيد البهنسى سليمان50831

33511.526.515199167.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353يوسف حماد محمد محمود حسنين50832

30.59.5122610.51888.567.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353يوسف محمد يوسف عبده عرفان50833

36.521.51925.518.51912178ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353احالم عزيز حسن عطا ابراهيم50834

28.5151724.513.51798.567ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسماء اشرف فتحى ابراهيم رضوان50835

3112.51526.510.51895.567ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسماء فتحى محمد ابو العنين البيومى50836

38.51918.528181812285.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اسماء محمد على محمد الباز50837

40262029.519.51913589.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353االء احمد محمد عبد المقصود50838

37.52620302020133.589ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353االء شعبان البندارى الباشا محمد50839
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36201625.51619113.576ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353االء صالح طه محمد الشابورى50840

38.5282029.5202013678.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353االء عبد الحميد محمد حمزه عبد الحميد50841

31.517.51123.51119.594.574.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353االء وحيد عصمت ابراهيم فوده50842

29.510.5132410.51987.566.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353السيدة محمود فهمى محمود عبده50843

38.522.5202918.518128.576ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353امانى السيد السيد طه ابراهيم50844

23.57.59.5214.516.56674ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اماني مصطفي الحنفى مصطفى50845

3716.519271619115.576ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353امنيه محمد السيد عبد الحميد يس50846

37.51720261818118.567ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اميرة احمد محمد محمود محمد50847

2041125.5618.566.544ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353اميرة ممدوح محمد محمد المرسى50848

37.527203018.52013378.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ايتاب محمود عبد الحليم محمد على50849

3621.514.52781810746ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ايمان محمد احمد عبد الفتاح السيد50850

29.51915.520.513.518.59857ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ايه عبد السميع عبد الباقى محمد عبد الباقي50851

35.529.520291918.51335.56.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ايه وائل محمد ابو العال الغريب50852

34.5251928.51718.51247.56.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353بسملة احمد محمود احمد اسماعيل50853

25.519192710.5181014.57ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353بسمه اشرف محمد ابراهيم رضوان50854

22.524.518271017.510267ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353بسمه رشدى صبرى محمد عبد الغنى50855

2320162611.517.596.56.57ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ثريا محمود محمد محمود الشيخ50856

29.528.51927151911977.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353حياة ياسر حسن سرحان50857

28.524.518.525.5141811177ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353خلود سمير احمد محمد الصوفى50858

3329.519301519126.576.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353دنيا سمير بكر ابراهيم عثمان50859

2223.517.520.59.5179375ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353دنيا طارق ابراهيم غنيمى طه الشيخ50860

1515.515.5173186656ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353رتيبه طه حسين عبد الواحد اغا50861

2315.515.52410188875.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353رحمة عبد الحليم رضا عيد محمود50862

35.52819251219119.56.58ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353رضوى محمد عبد الحليم رمضان50863

37.529.51929.51918.5134.577ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353رنا وحيد احمد مصطفى الشابورى50864

383019301918.513677.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353روان رأفت محد حسانين الحنفى50865

35.529.5192917.518.5130.56.58ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353روميساء رضا حافظ احمد شاهين50866

34.53019.5301918.513378.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ريناد عبده السيد عبده جبر50867

1912.51020.55.51667.563ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ريهام مدحت امين السعيد عبد الغنى50868

23.52716.5301017.51074.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ريهام مصطفى مصطفى محمد الهمشرى50869

24.525.51629.510.513.510678.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353زينب خيرى محمد سالم حسين50870

2119.516.5261317.5964.58ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353زينب محمد احمد الدسوقى شعبان50871

34.5281929.516191277.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353زينب هانى مرتضي عبد الرؤف الجوهري50872

28.51016.5241317.59276.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353سارة ابراهيم عبد هللا المتولى عبد هللا50873

33.5292029.51713.51297.59.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353سارة على السيد محمود عبد الكريم50874

37.53018.53020191367.59.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353سارة محمد فتحى اسماعيل حسن50875

282818.528.516.516119.54.56.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353سلوى سعد حسانين محمد حسانين50876

31.526.518.5281716121.57.58.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353شاهنده محمد فتحى رمضان محمد50877

9.522.516.524.58.58.581.54.57ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353شروق محمد ابراهيم الدسوقى عبد الحليم50878

8.56.510133.58.541.54.52.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353شروق محمد عبد اللطيف احمد المرسى50879

17.52517.529.513.51410358.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353شرين يوسف محمد عبد الغفار الشريف50880

37.53018.5302018.51365.510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353شيماء السيد جمعه ابراهيم احمد50881

37301929.519.518135510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ضحى السيد محمد رفعت على حامد50882

1720.51727101491.559ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عايده فرج محمود شلبى ابراهيم50883

3027192619.518121.578ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عايده ياسر ايوب عبد هللا فوده50884

39.52919302018.5137.5510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عزة خضر محمد احمد الشوربجى50885

24.52018.53013.514106.567.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عفاف العوضى راضى العوضى عثمان50886

32.52718.529.519.5191277.56ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عفاف عماد سرور السيد50887
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28.52818.53019191247.59.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353عواطف وائل شكرى فهمى عبده50888

38.53019302019137.58.59.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فاطمة السيد احمد احمد عبد الحميد50889

31.528.519301816.512768ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فاطمة السيد عيد السيد بدران50890

222617.522.515.516.5103.566ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فاطمة سامح احمد السعيد محمد50891

38.53020302019138.5610ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فاطمة محمد رضا مصطفى عبد الفتاح50892

920.55.5142.51051.552ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فاطمة مصطفى عبد الفتاح محمد دندش50893

19.529192617.515.51115.53ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فاطمة هاشم سامى هاشم الشيخ50894

24261925.51618.5110.562.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353فاطمة وليد عبد السالم طه الشابورى50895

1526.51920131993.562.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ليلى حماده محمود لبيب بدير50896

30.528.51929.518.51912668ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مريم انور احمد عبد الحافظ50897

32.528.51929151812467ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مريم ايمن فهمى عبده السعيد50898

1826182111.518.594.564ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مريم عبده ابو الفتوح عبده السيد50899

37.528193018.513.513369.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353مريم على حسن محمد حسن50900

26.527.51929.518.51312167.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ملك مجدى محمد السعيد ابو العنين50901

3128.520302015129.56.57.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353منار ابراهيم عبد الفتاح سعد الحنفى50902

30.522.518.528.5151611568.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353منار وليد مختار مقبل شلبى50903

26.52519.52916.517116.55.58ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353منه حسنين محمد حسنين جالل50904

272819.53018.517.512369ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353منى محمد عبد الباقى محمد حجاج50905

29.52719.530181912469ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ميادة ناصر محمد محمد التهامى50906

9.515.518.529.514.517.587.54.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ميادة هانى محمد ابو العنين محمد50907

332419.529.518.519.5124.55.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353نبيلة وائل محمد ربيع محمد الهادى50908

34.52920302020133.5510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ندى محمد ابراهيم غانم محمد50909

36.52820301920133.55.510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353نرمين يوسف صالح محمد ابراهيم50910

292917.526.51717.51197.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353نعمة محمد محمود البيومى عمر50911

17.521.512.51913.517844.58.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353نعمة مصطفى رضا مصطفى50912

1516.514.518.59.5177467.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353نورا حامد على عبد الخالق50913

37.529.5203019.520136.5710ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353نورهان مصطفى محمد مأمون الصغير50914

913.514.512818.55768ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هاجر احمد عبد الحميد البسطويسى الحبشي50915

2923.517.526.51618112.57.510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هاجر حمدى محمد المهدى السيد محمد50916

312716291820121810ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هاجر عبد العزيز حسنى مصطفى البيومى50917

2415.51620141989.589.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هاجر مصطفى شيبه اسماعيل البسطويسى50918

3.51712.5165155448ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هاجر مصطفى محمد فرج مصطفى50919

2625.517.52315.519107.55.58.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هاله احمد سمري عبد اللطيف محمد50920

22.524.51824.516.51910679.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هانم اسامه على محمد نور الدين50921

32.524.518.528.518191226.59.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هبه ابراهيم عبد المنعم عبد السميع محمد50922

3626192919.518129.5810ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هبه ابراهيم محمد الجبالى داود50923

36281930201913379ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هدى فتحى احمد احمد السيد50924

24.5211622.514.51998.56.59ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هناء فؤاد ذكى عبد الحميد محمد50925

3224.51628.516.518.5117.57.510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353هناء مجدى شعبان محمود عليوه50926

32.52618.529.51918125.57.510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353وعد ياسر حسن سرحان50927

27.52618.526.518.517.51177.59.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ياسمين احمد رضا السيد احمد50928

30281824.514.5181157.59.5ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ياسمين عماد محمد يوسف محمد50929

22261924.51618107.57.510ادارة السنبالوين  008طنبول الكبرى ت أ  0353ياسمين ناصر محمد ابراهيم الشابورى50930

30.52518.52618.518118.58.59ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ابراهيم نعمان محمد السيد عبد العال50931

3025.518.527181811969ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ابراهيم يحيى محمد ابراهيم سعد حسين50932

27.516172614.517.510178ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد اسامه مسعد عبد هللا القصبى50933

25.5101726917.587.58.59ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد اشرف سعد ابراهيم حسن50934

34.52820302018132.58.510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد رضا احمد عبد العزيزالبرعى50935
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3222183017191198.59.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد رضا شوقى طه الشهاوى50936

281918.5301718112.569ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد طه عبد الحميد البندارى محمد50937

221217.527.58178768.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد محمد ابراهيم السيد يمن50938

195.51626.52.51869.589.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد محمود عبد هللا وهبه50939

37.530203019.51913789.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354احمد هاشم هاشم على عبد هللا50940

251717.52512.517976.58.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسامه بهاءالدين العوضى الجنيدى منصور50941

2512.517.526.591890.568ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسالم طاهر محمد السيد عبد العال50942

24515.522.58.518.575.569ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354الحسينى منتصر حسن محمد حسن50943

28.5615.521.59.517.58168.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354السيد رفعت السيد احمد الحكيم50944

2621515.58.517675.58ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354بالل محمد السيد السيد الشهاوى50945

1421014.52.517.54355.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354حازم خالد حموده طه الجمال50946

3418182813.517.5111.567ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354حسين على لبيب محمد على حسين50947

19.5913.5297.51578.566.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354خالد محمد عبد هللا محمد الهمشرى50948

10.54.51016.5313.544.565.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354رضا مصطفى عبد الفتاح الصاوى50949

2619.518.528.514.51810757.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354سعد مصطفى سعد رمضان ابراهيم50950

30.52417231415108.54.54ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354سمير عبد الحميد ياسين الشحات العشرى50951

2918.51521.512.513.596.553.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354شريف عصام محمد محمود شحاته50952

3429192819.515129.555ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354عبد الرحمن فايز سعد الدين مصطفى ميزان50953

27.522.517.51618.51510255ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354عبد هللا جمال عبد الباسط عوض الجمال50954

28.52118201517102.544.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354عبد هللا محمود محمد السيد عبد العال50955

3525.517231717.5117.56.53.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354على يحيى محمد نجيب عبد الجواد حسانين50956

3322.513221414104.533ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354عمر على لبيب محمد على حسين50957

34.523.517.52213.515.51116.53.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354فارس عماد على محمد على50958

25.522.5141914.515.595.544ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد المهدى المهدى محمد شحاته50959

24.518.5161812.516.589.544.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد بشير على عبد الفتاح محمد50960

31.52717.52616.516118.53.54.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد رامى سعد ابراهيم سيد احمد50961

29.51316.5131418.5867.54ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد رضا ابراهيم محمد على50962

262518.5171716103.554.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد صالح محمد صالح يوسف50963

28.5181817.51617.59854.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد فايز عبد الفتاح الترزى50964

342717.52719.51812555.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد مراد معتمد سعد مصطفى50965

25.5231723.51716.51067.55.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد هانى فرحات محمد50966

23.522.518.516.514.51195.56.54.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد وليد احمد محمد حامد50967

24.522.516.51714.5119574.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمد ياسر محمد على مصطفى50968

12.519.581412106673.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمود احمد عبد هللا وهبه محمد50969

1722.51416.59.59.579.554.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمود سامى محمد محمد زهره50970

15.51995.55.51354.555.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354محمود هانى مصطفى رمضان ابو الخير50971

151993.55.516.55276ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مصطفى احمد ابو ضيف عبد الرحمن احمد50972

3126.519.52716.515120.586ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مصطفى احمد محمد عبد الفتاح المرسى50973

23.525.5151712.51593.56.56ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مصطفى صبرى مصطفى السيد بيومى50974

2926.5159.51115918.54.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مصطفى عيد مصطفى السعيد متولى50975

26.528.517.518.5161610774.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354يوسف السيد شوقى يوسف جاب هللا50976

32.528.519.529.51716.51277.55ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354يوسف محمد على محمود ابوزيد50977

24281722.51414.5105.597.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسراء رضا السيد محمد النادى50978

34301925.516.518.51258.57ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسراء مصطفى على ابراهيم حسن50979

182714.510.59.517.579.567ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسماء احمد محمد رضا السعيد زهره50980

17211469.51867.575.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسماء السيد احمد عبد المنعم عوض هللا50981

18.525.515109187876ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسماء جمال محمود ابراهيم ابو النجا50982

252617.519.511.51599.57.57ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسماء رضا عز الرجال عيد رمضان50983
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21.518.517229.51788.58.57ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسماء محمد يحى محمود شحاته50984

2726172110.515.5101.58.55.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسماء محمود احمد عبد العظيم احمد50985

1416.511.578.514.557.58.56ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اسماء مدحت محمد امام السيد50986

152113.568.517.5648.56.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354االء ابراهيم ابو بكر محمد ابراهيم50987

29.5292022.517.516.5118.57.56.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354االء ابو المعاطى احمد ابو المعاطى شبل50988

1214136.561651.567ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354االء حماده محمد الصاوى50989

31301913.511.51410598ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354امل حسين مصطفى علي حسين50990

27.5252019.516.513.5108.56.58ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354اميره سعد المرسى الطنبولى50991

201619.513716.575.549ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354امينه مصطفى لطفى االمام50992

302519.515918.598.546.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ايمان ابراهيم عبد السالم ابراهيم محمد50993

35.527.51929.514.517.51266.58ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ايمان عبد الفتاح مصطفى عبد الفتاح محمد50994

34292028161812767ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ايمان مصطفى عبد العزيز محمود احمد الحكيم50995

3730202919.518135.567.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ايه احمد عبد الرحيم على على50996

27.52018261618107.567.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ايه سامى مصطفى السيد حجاج50997

000000000ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354بان ابراهيم حامد محمد جوهر50998

36.529.5202919.518.5134.56.57.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354بسمله حماده جمال محمد جاب هللا50999

129.51311115.546.56.56ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354حنان محمود احمد محمد على51000

3829.5202918.52013558ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354حنين اشرف فتح هللا محمد سيد احمد51001

37.528.52029.516.52013258ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354حوراء ابراهيم محمود ورده51002

30.525.517.523.57.511.5104.566.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354خيريه محمود احمد محمود محمد51003

يا احمد ابوضيف عبد الرحمن احمد51004 31171924.571898.55.56ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354دال

35.521.518.524.515201154.57.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354دنيا عمرو محمد حسين على51005

2726192512.517109.558ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354دينا عبد الجليل ابراهيم محمد ابراهيم51006

327.517.524.511.5169357.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354رحمه طه السيد محمود مصطفى51007

21.56.51815.5515.566.557.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354رحمه محمد رأفت عوض عبد العال51008

3221.518.52271710156.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ريهام مصطفى محمد عبد الفتاح المرسى51009

31.520.517.52191799.557.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354زينب حسن عبد السالم العربى51010

3220.51924717.5102.556ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354زينب سمير ياسين الشحات عبد الحميد العشرى51011

3530172917.520128.559.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354زينب محمد محمد ابراهيم سعد حسين51012

36.52817.52817.519.5127.559.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354زينب هانى محمد محمد ابو المعاطى51013

352018.52717.51811859ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ساره محمد محمد جمال الدين على51014

3621.517281020112.58.59ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354سعاد سعد محمد الجمال51015

124.56.57.51.517.53266ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354سلمى اشرف محمود مصطفى السيد51016

35.52916221519117.567ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354سلمى مصطفى عبد الحليم محمد المنجى51017

37.529.5162511.519.5119.556.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354سهير عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عبد الغفار51018

32.525.51824.510.519.511157ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354شروق محمد رضا اابو العنين51019

37.529.51823152012367.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354شرين ناصر زكى المصلحى ميزان51020

3115.51421.58199057.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354عبير ناصر شوقى طه الشهاوى51021

3829.519.529.51820134.559.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354فاطمه ابراهيم صبرى ابراهيم الموافى51022

362817.52815.517.51255.58.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354فاطمه عبد الفتاح حسن محفوظ نجم51023

37.529.518.52918.51913358.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354فريده صالح سعد السعيد محمد51024

383019.528.519.516.5135.569ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354فوزيه احمد بكر احمد على51025

3524.51624.510.520110.558ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354كريمه الغالى نوح ابراهيم منصور51026

37.528.518.524.5121912168ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ليزا تامر عبد الحفيظ عطيه عبد الحفيظ51027

3830203019.520137.559.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مايسه سعد يوسف محمد مصطفى51028

37.530202716.52013159.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مرام شوقى يحي احمد حسن51029

3930202918.520136.559ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مريم احمد عبد الفتاح محمد على51030

38.528.51929.51920134.559.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مريم رفعت محمد زكى مصطفى51031
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307.515.516.561775.556.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مريم عبد الوهاب مصطفى عبد الوهاب حسن51032

37301826.514.520126510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ملك احمد عثمان احمد حموده51033

37.52819.52614.520125.5510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مى عادل سعد ابو المعاطى شبل51034

34.525.58.52552098.5510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مى عماد فتحى احمد يوسف51035

342614.5271219.5113.558.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مى هانى عبد الفتاح الترزى51036

25.521.512.527.56.519.593.558ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354مياده احمد على احمد حسن51037

261613.527619.588.567ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ندا مصطفي عبد الفتاح احمد محمد51038

38.529.52029.52019.5137.559ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ندى عبد المطلب عبد الصبور عبد المطلب51039

3420.515.526.517.517.511489.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ندى كريم السعيد محمد عبد العزيز51040

1211516414487.56.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ندى محمد نجاح على عبد اللطيف51041

38.5281829.519.520133.58.510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ندى محمود احمد النبوى حسن51042

372918.528.51520128610ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ندى محمود السيد عطيه احمد حجاج51043

32.519.5725.5918.593.58.58ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ندى مصطفى ابو الرجال محمد ابو الرجال51044

3729192713.519.5125.559ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354نور هانى محمد عبد النبى جابر51045

33.52613281219.5112.588.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354نوران وليد صالح الحسينى محمد51046

33.522.51226.51118.5105.567ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354نورهان صالح محمد صالح  يوسف51047

32.5211126.51118.51025.57ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354هبة مجدى فتحى زكى51048

32.521.511.529.512.517.5107.56.58.5ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354هند على محمد الصاوى51049

38.529203018.519.5136910ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354يارا محمد محمود السباعى المتولي51050

3623142914181168.510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ياسمين ابراهيم احمد ابو المعاطى شبل51051

39.529.519.529.519.520137.58.510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354ياسمين ياسر يحيا احمد حسن51052

38.52719.529.52020134.58.510ادارة السنبالوين  008التفوق ع م بكفر طنبول  0354يمنى رزق طه رزق الشافعى51053

20.512.511.518.561869710ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355احمد احمد ابراهيم احمد عبد الفتاح51054

22.513.59.517517.567.58.59.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355احمد محسن الشحات مصطفى رضوان51055

31.525.5182511.520111.58.58.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355اسماعيل حسن اسماعيل احمد51056

36.528.5203019201348.510ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355عبد الرحمن ايمن عبد الحميد السيد احمد51057

1210.5112141858.587.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355مازن ماجد الغريب احمد الغريب51058

000000000ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355محمد زغلول احمد مأمون51059

23111012.54.5196156.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355محمود ابراهيم طلبه محمد طلبه51060

1913.510.515.551863.548.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355وليد حماده عنتر احمد عوده51061

3829.5203018.5181368.510ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355اسراء محمد البسمى مصطفى خطاب51062

312017.5261719.5111.58.59.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355االء محمد محمد عبد السميع عنانى51063

3523.518.52918.519.5124.58.59.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355االء ناصر احمد عبد الجليل بركات51064

35.52818.528.51920129.58.510ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355ايه محمد  محمد متولى حسن51065

3829203018.520135.58.510ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355ايه محمد عبد هللا  مصطفى عنانى51066

37.53020301920136.58.510ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355دينا محمد حامد عبد الفتاح عبد الفتاح51067

3729203018201348.510ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355رحاب يوسف السيد عبد الغنى ورده51068

35.521.518.524.516.519.5116.57.59.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355شيماء محمد عبد الحى عبد اللطيف شعيب51069

35.519172711.519.51108.59.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355ليلى حماده محمد احمد محمد51070

36.521.5172710.520112.58.59.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355مريم حماده عبدون السيد يونس51071

32191624.51220103.58.59ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355مريم ياسر محمد محمد عبد المجيد51072

331416.5279.519.510089ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355منه شعبان عبد الحميد السيد احمد51073

35.518.516.52814.5201138.59.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355مى الشحات السيد حسين محمد51074

2520.516.5227.51891.56.57ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355نرمين حسن عبد الفتاح احمد السيد51075

35.52317.52611.520113.56.58ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355نرمين محمد محمدى حسين محمد51076

32.521.515.524718.5100.568.5ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355نسمه ناصر ابراهيم عبد اللطيف الشاذلى51077

38.527.51826.513.519.512479ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355نيره حماده البسمى ابراهيم السيد51078

38282026.51820130.5710ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355هاجر محمد السعيد  عبد اللطيف محمد51079
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37.524.51826.51420120.5710ادارة السنبالوين  008كمال البارودى ت أ  0355هدى وائل السعودى احمد محمد51080

36.518.51222.56.519.59667.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد اسماعيل سليمان احمد البوشي51081

3215.512.5245.519.589.565.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد السيد احمد خطاب نافع51082

37271526121511765.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد السيد عثمان عبد الحميد السيد51083

25.57.58.517.53.51562.546ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد عالء احمد طه احمد51084

15.57.5915.5215.549.55.54ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد فتوح عطيه حسن السيد51085

000000000ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد ماهر محمد محمد اصالن51086

3324.515.5241119.51088.59ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد محمد احمد محمد لبـــده51087

3728.517281620126.58.59ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356احمد محمد سيد احمد سيد احمد اسماعيل51088

2723.512.5226.517.591.578.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356السيد محمود ابراهيم ابو زيد ابراهيم51089

31.522.51319.5816.594.53.57ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356بالل محمود مطاوع عبد المجيد عوض51090

3725.51522.51218.511277ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356حسن محمد ابراهيم ابو زيد ابراهيم51091

32.51713.5179.518.589.556ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356حسين حسن حسين محمد احمد51092

261510.518.58177856.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356راغب نبيل راغب السيد51093

269.510.510.561262.53.54.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356رجب احمد عبد الحكيم جودة حسن51094

402705.5133.51.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356صالح احمد صالح احمد عبد الغفار51095

24.511121661669.57.54ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356عاصم ســند مرزوق سند ابراهيم51096

33.59.514.513.5718.57853ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356عبد الرحمن السيد ابراهيم عبد اللطيف الشاذلى51097

30.511.51313817765.53.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356عبد اللطيف محمود عبد اللطيف خليل حسن51098

33161415919.5877.56ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356عمر رضـــا عــبده غندور عبده51099

281114.514.5914.57777ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356عمرو محمد السيد احمد اصالن51100

3521.517.51612.519.5102.577ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356كريم تامر عبد اللطيف ابراهيم الخطيب51101

36.523.5181812.519.5108.576.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد ابراهيم محمد الخطيب51102

3820.518.5181319.510877ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد احمد ابراهيم السعبد السيد51103

3826.519191619.5118.577.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد السيد عثمان السيد محمد51104

37.52616.52212.519.5114.587.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد السيد عوده محمد السيد51105

3827.5192212.517.511986.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد حسن مصطفي محمد عبد المجيد51106

23.517.51415.56.518.57754.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد رضا حامد عبد الحميد مصطفى51107

14.55.5813416.54553.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد سعد صالح احمد عبد هللا51108

125.59.5134.518.544.574ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد شعبان معتمد السيد النجار51109

1048.5121.5183653.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد عبد هللا راضى عبد هللا عمرو51110

3724.5192315.52011974ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد عبد الهادي محمد حسين محمد51111

37.524.518.523.5162012075ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد غازي الشافعي راغب الشافعي51112

3826202514.520123.578.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد محمود عبد الغني سليمان عبد الغني51113

95.5615.5416.54053.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد ناصر السيد محمد رضوان51114

96913.5515.542.553.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356محمد هاني كمال عبد اللطيف محمد51115

191514.5181418.580.576.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مصطفي محمود رمضان محمود العوضي51116

12.512.5161813.518.572.566.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مصطفي محمود معتمد محمد رضوان51117

36.525.51925.51820124.577ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اسراء محمود السيد محمد محمد51118

3528.52024.51919.512743.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اسماء النادي عرفات عبد العزيز51119

282017.52113.519.510056.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اسماء حسن عطيه حسن السيد51120

26.524.519.52418.519.511386.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اسماء طه اسماعيل الشحات محمد51121

2113.514.523.58.515.58166ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اسماء عبد هللا محمد عبد هللا البوشى51122

278.51821.511.52086.577.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اسماء ماجد سعد احمد محمد51123

362518.526.513.517119.577.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اسماء مجدي عبد اللطيف مصطفي51124

28.59.51716.561977.558ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356الهام ممدوح العجمي متولي عيسي51125

29.52318.526.512.51911058.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356امال اسماعيل مصطفي محمد عبد المجيد51126

35242028.515.52012368.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اماني محمد عرفات محمود عوض51127
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342519.5271720122.589ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356امل اسعد السيد محمد المنياوي51128

37.5282028.519.520133.569ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اميره خالد محمد عبد الحميد مصطفى51129

6.5151713.513.51865.548ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356اميره هاشم عالم السيد يونس51130

34.528.52029.51818130.568.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356ايمان هارون عبد هللا احمد نافع51131

3219.51925.5171811368ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356بسنت وائل شكري المتولي عيسي51132

352719.526.5191912748.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356جهاد حمدي عبد اللـ ه محمود الغريب51133

3529.52029.5192013378.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356رجاء مدحت حسني محمود العوضي51134

29.527.51928.51320117.578.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356رحمه محمود محمود الغريب شوشه51135

36281929192013189.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356رضوى هانى محمد امين محمد51136

36302030202013669.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356سمر ابراهيم مصطفى عبد الـله مصطفى51137

36.528.52027.518.52013169ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356سومه وليد عادل حمزه علي51138

34.528.52024.516.52012468.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356شاهندا صبح محمد صبح جاد51139

28.516.5192010179454ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356شروق احمد عطيه السيد شعبان51140

31.511.5172411.515.595.566ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356شهد الشربيني شعبان ندا محمد51141

3212.517.524.512.519.59966ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356شهد مصطفي عبده ابراهيم الشاذلي51142

29.51718.515.510.5189156ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356شيماء احمد محمد احمد الحته51143

000000000ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356شيماء السيد محمد الحسانين بركات51144

321619.518.5142010064.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356صفيه خالد عبد العاطى محمود زيدان51145

288.515.518.5111481.563.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356فاتن يسري عرفات احمد عوده51146

38302029.52020137.5610ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356فاطمة رضا عبد اللطيف اصالن العوضي51147

3529.52026.5202013169ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356فاطمة عبد المنعم نجيب عبد المنعم سيد احمد51148

291916.5217.5209358.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356فاطمة عصام محمد امين محمد51149

33.520.51923.517.52011456.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مريم تامر محمد حسانين بركات51150

36.52919.528.519.518.51334.59ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مريم حماده فتحي السيد زاهر51151

30.5128238.516.58247.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مريم عبد هللا محمد عبد هللا البوشى51152

34.521172415.51911246.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مريم مصطفي حسن السعيد سالم51153

37.52919.525.51620127.5410ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356منار سيداحمد الغريب ابراهيم القنيلي51154

37.5291828.51919.51324.59.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356منه هللا ابراهيم عامر محمد ابراهيم51155

35.52719291820128.54.59.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مني عبد اللطيف رضوان السيد محمد51156

3628.516.5281719.51264.59.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مني محمود حمدان محمود علي51157

36.526192415.51712175.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356مي نشات سعد محمد العوضي51158

38271922.51716.5123.56.54.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356ناديه نبيل رمضان عرفات جاد51159

000000000ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356ناهد محمود فتحى السيد ابو الفتوح51160

35.520.512.517.58.516.594.576ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356ندا محمد عمر حسين اسماعيل51161

291915.5218.516.5934.55.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356ندى توكل محمود بركات51162

38.526.517251016.51175.57.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356نيره محمد ابراهيم سليمان احمد51163

37.522.515.522.510.515.5108.578.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356هناء ابراهيم محمد ابراهيم عبد الوهاب51164

35.523.51521.5915104.56.58.5ادارة السنبالوين  008عمر بن الخطاب ع م  0356ياسمين سامح السعودى محمود الغريب51165

36.527.51726.51519.5122.566ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357احمد شعبان مسعد احمد51166

4453.52.57193.52.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357احمد محمد شحاته احمد51167

36.5151618.5919.5956.53ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357احمد محمد هالل عطيه51168

188.58.594.511.548.572ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357عبد الوهاب مجاهد عبد الوهاب مجاهد51169

30.512.511.52171882.572.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357د عثمان فهمي-مجد محم51170

37.527.519.5291819.5131.576.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محسن محمد احمد احمد ابو العطا51171

1165.585.514366.52.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محمد السيد شاكر محمد51172

37.528182616.52012675ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محمد ثروت احمد المتولي51173

35.522.5171913.520107.575.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محمد حسن رمضان محمد51174

3823.516.5251419.511776.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357رشاد عبد المنعم عطيه- محمد51175

Page 1050



Term1

15.5910961849.54.55.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محمد شريف ذكي عل51176

5.575.573142844ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محمد صفوت زكريا البسمى51177

24713.59815.561.546.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محمود الشحات خليل القناوي51178

12.52.54.56.53.514.529.542.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357محمود عالء فؤاد محمود51179

6.51.55849.52554.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357مصطفى عالء عبد اللطيف محمود51180

2188.511.5412.5534.54.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357ياسر طاهر على طلبه51181

3926.52029.519.518134.54.54ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357اسماء عبد الرحمن عثمان فهمي51182

35.527.51923161712154.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357اماني محمد صبح مروان51183

3727.519.529.519.5181334.55ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357اميره السيد محمود عطيه51184

39.5291929.519.517136.555ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357تسنيم احمد هالل عطيه51185

4.56491824.53.53ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357رشا رضا عبد اللطف محمود51186

3727.51929.518.520131.584ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357روان رضا عثمان فهمي51187

63.57.59.55.513325.54ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357ريهام حلمى عرفه حلمى51188

3713.518.524.51517108.54.55ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357زينب معتمد ابو اليزيد منصور ماضى51189

34.511.517.52215.52010144.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357شعبان عبد العليم- سعاد السعيد51190

36181719.515.5201064.54.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357سعاد عبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف51191

38.529.52030202013855.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357شهد محمد اسماعيل محمد51192

382619301819.51314.56ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357صفاء شحاته محمد شحاته51193

15.535111.515.5364.54ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357عزه انور عزمى انور51194

16.555.512.51.511.5414.53.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357فاطمه محمد ابراهيم محمد51195

38.53019.53020201384.56.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357مريم محمود محمد عطيه51196

38.53019.53019.520137.555.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357ملك عبد الحميد عبده عبد الحميد51197

382819.527.5182013155.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357ندا السيد عبد اللطيف طه51198

39.53019.53020201395.55ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357نسرين محمد عبد العزيز محمد51199

21.511.510.511.5617.5617.55.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357نورهان ياسر عبد اللطيف محمود51200

351313.510.511168378.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357والء رمضان الشحات توفيق51201

3218.5121510.519.58855.5ادارة السنبالوين  008كفر عبد االمين ت أ  0357ياره محمود فتحي ابراهيم51202

13.5491061542.554ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358احمد محمد عبد الفتاح مهدى51203

14.52.58.510816.543.544.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358حسين محمد ابراهيم محمد51204

28610.511.510.51866.554.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358سعد محمد حميده عبد الغنى51205

17.53.513.512918.555.553.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358سالمه محمد احمد محمد51206

331315.517101888.553.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358عالء محمد الشحات عوض51207

327111310.51973.555ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358على ماهر على عتمان51208

133.51011.5715.54553.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358محمد احمد السيد هارون51209

4.52.57.55.56.51526.546ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358محمد رزق شحاته ابراهيم51210

15.5310.596.515.544.545.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358محمد عمرو السيد السيد51211

13.52.5109616.54164ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358نور الدين جمال السيد حجازى51212

37.5261820.51919.512185ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358امل خالد رمضان صابر51213

35.524.51819.51420111.575ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358شرين عالء سعد فتحى51214

3112.514.513.5121983.574.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358غادة حسين ابراهيم عبد العزيز51215

3518.51817.5162010556ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358مروة اسامة محمود مسعود51216

20612.510216.550.554ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358هاجر محمد ابراهيم محمد51217

37.528192017.52012265.5ادارة السنبالوين  008الحرية ت أ  0358ياسمين عوض جوده محمد51218

1516.512.5229.518.575.566.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ابراهيم احمد ابراهيم احمد51219

29.522182612.518.510877.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ابراهيم اسماعيل المهدى ابراهيم شحاته51220

34.52618.528.514.51912277.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ابراهيم اشرف ابراهيم رجب احمد51221

38.5301929.518.520135.558ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ابراهيم السيد محمد رجب احمد51222

3320.518.526.517.51711657.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ابراهيم حسن الشحات عطيه عبده51223
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36.52619.53017.518.5129.558ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ابراهيم عبد الناصر ابراهيم السيد سالم51224

3424.5202917.518.512558.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ابراهيم نبيل السيد حسنين51225

301614259189447.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد اسماعيل عطفى حسن رزق51226

37.529203019.519.513658ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد ايمن احمد جميل51227

32.5211628819105.548ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد جمال عطيه عيد51228

31.5201529.510.519.5106.558ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد جمال محمد عطيه51229

20159.52913.5198777ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد جمعه عبد الجواد احمد51230

1612101814157075.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد رضا احمد حسن51231

3629.519.53019.519.5134.557.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد رضا عوض سيف النصر51232

3527.51928.518.519.5128.558.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد شوقى بيومى حسن51233

2125.51822.516.519.5103.578ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد صابر احمد فؤاد51234

382919.5301919.5135.558ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد طلعت محمود حسن محمد51235

362319301818.512658ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد عبد اللطيف عطيه عبد اللطيف51236

3521182917.516.5120.557ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد عمرو شعبان اسماعيل محمد51237

8.540.57.50.572132.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد محجوب صبرى محجوب51238

30.518.516.52815.517.510977ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد محمد احمد عفيفى عبد الوهاب51239

27.51219201118.589.566.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد محمد الششتاوى احمد51240

3321.51725.518.520115.569ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد محمد على سالم احمد51241

33.519.5172516.520111.558.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد وائل احمد عطيه عبد هللا51242

1916181915.51987.557ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد يسرى عبد الرؤف السيد الباز51243

3520.5192617.51911837ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359احمد يسرى عوض محمد51244

33211910.5141997.537ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ادهم عاطف احمد السيد متولى51245

2211.516.518.512.5158136ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ادهم عمرو عوض المصلحى51246

1010109.59.513.54933ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسالم حمدى الشحات محمد51247

32.523.518.522.517.518.5114.557.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسالم رضا حسن محمد العيسوى51248

35.524.518.5231719.5118.558.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359السيد ابراهيم السيد ابراهيم سليمان51249

38.528.5203019.519136.557.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359السيد اسماعيل على سالم51250

3122.52024.515.520113.568.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359السيد حسن احمد رفعت محمد51251

3827.52029.5202013596.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359السيد محمود السيد ابراهيم51252

2323.519.52414.519104.566.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359السيد محمود حسن محمد العيسوى51253

26.515.51819.510.519.59066ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359السيد محمود محمد محمود خضر51254

31.517.51821.513.52010266ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359السيد محمود يونس يونس عبد النبى51255

24.512.51019.581574.556ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359الشبراوى ايمن الشبراوى عبد الباقى51256

16159139.51662.543.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359امير السيد احمد محمد يوسف51257

1213.5515.57.51853.547.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359حامد شعبان صبرى محمود51258

3313.51622.514.518.599.578ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359حسام كمال طلبه احمد الطنطاوى51259

33.52216.527.515.51911567.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359حسان صبرى احمد عبد السالم منصور51260

12.59.5614.59.595257.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359خالد  حسنى كامل شفيق51261

34.52415.524.516.51711549.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359سيف عاطف طلبه السيد51262

292114.524.514.517103.549.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شعبان عبد الدايم المغاوري عبد اللطيف51263

272112231516.59847.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شعبان موسى جوده ابراهيم ابو الوفا51264

30.516112012.5179067.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359طلبه احمد طلبه عبد الغنى51265

36.525193019.518.513069.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الخالق عوض عبد الخالق ابوزيد جعفر51266

34.5261829.51918.512759.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الرحمن حماده ابراهيم رجب احمد51267

312317.528.5131911368ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الرحمن حمدى احمد حسن51268

35291828.51920129.5610ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الرحمن رضا احمد عبد الغنى51269

282512.527.5141910768.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الرحمن شاكر جمعه حلمى عبد الحميد51270

30.52613.527.515.519113810ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الرحمن محمد عبد العال الشحات51271
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3728.518.53019.519.5133.579.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الرحمن محمد محمد نجاح اسماعيل51272

34.52818.528.517.519.512769ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عبد الرحمن اسماعيل على على51273

38291930192013569.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عثمان وحيد عثمان ابراهيم عثمان51274

332211.527.516.520110.568ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عزت رضا عزت الباز على51275

36271328.516.52012168ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359على محمد على محمد51276

35.52514.528.515.52011957.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359على محمد محمد احمد51277

312514.5271419111.569.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عمر احمد كامل ابراهيم51278

36.52818.528.51920130.5610ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عمرو خالد ابراهيم عثمان ابراهيم51279

36.52718.528.51920129.5610ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عوض البكرى عوض البكرى51280

372918.529.519.520133.5810ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359كريم سمير متولى محمد خليل51281

35.52918.528.51819129.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359كمال محمود محمد ابو العنين51282

342918.528.517.519127.579ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد ابراهيم مصطفى ابو الغيط51283

33.527172817.51912378.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد احمد السيد محمد سعيد51284

31.52416.527.51618.5115.558ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد احمد توفيق احمد51285

29.526.518.52717.52011988.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد اشرف الهادى محمد51286

33.52819291820127.589.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد البكرى عوض البكرى51287

222216.524132097.568.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد السيد عباس السيد51288

33.526.51728.51419119.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد ايمن عبده فتحى عبد الفتاح51289

30.52116.525.512.52010689ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد حاتم جمال على51290

20.5251522.514189789.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد حسنى كامل شفيق51291

362918.5291819.5130.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد حسنى محمد السيد51292

34.524.51828.51719.5122.587.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد حسين محمود ابراهيم حسين51293

31.52616.5281318.511587.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد سالم محمد عبد العزيز51294

322516.525.516.519115.588.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد سعد محمد المرشدى51295

9179.515.5413.55576.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد سمير ابو الفتوح متولى51296

30.523.5172611.518.5108.587ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد طارق احمد محمود البرعى51297

282516.5261417.5109.587.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد عادل محمد حسن رزق51298

3527.517291517.5123.587ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد عطيه محمد عبد اللطيف51299

35.526.518.52919.518.512988.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد محروس محمد حسن51300

2462023.513.5148786.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد مصطفى السيد محمد المنجى51301

3927.51829.51619.51307.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمد يسرى كمال السعيد51302

35.51617.528.516.51811469ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمود خالد عوض اسماعيل51303

3423.518.52916.517.5121.55.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359محمود محمد على سالم احمد51304

3016.518.5291616.51105.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359مصطفى صالح محمد عوض عبد هللا51305

34.5202028.513.517.5116.55.57.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359مصطفى ياسر مصطفى محمد51306

342420281718.51234.58ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359يسرى طارق عبده احمد51307

32.523.52026.51518.5117.567ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359يوسف ابراهيم يوسف محمد51308

201520261219.5935.56ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359يوسف السيد يوسف محمد51309

31.52018231315105.56.56ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359يوسف حماده محمد احمد العباسى51310

331718231415.510586ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359يوسف محمود محمد كامل51311

382519.5291718.5128.55.57ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسراء انور امين محمد على51312

30.51114.5261117.5935.58ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسراء عوض قطب الرجال يونس51313

34.513.51427111910066.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسراء كمال طلبه السيد51314

21.5191124.54.516.580.566.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسراء محسن متولى محمد خليل51315

25.5161125.53.51681.564.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسماء جمال عطيه عيد51316

211413.526.51016855.57.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسماء رضا حامد محمد51317

36.52918.5301919.51335.58.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسماء عيسى عوض البكرى51318

36.52817.52918201295.58.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسماء محمد عوض حسن51319
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37.526.5192918.520130.55.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسماء ياسر الشبراوى محمود51320

382418.528.514.519.5123.55.57.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اسيا جمعه جوده ابراهيم ابو الوفا51321

3827.5193018.52013368.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359االء السيد طلبه شحاته المتولى51322

36.52718.5291817.51295.58.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359االء محمد السيد محمد51323

3526.51820.517.519.5117.55.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359االء محمد عبده محمد منصور51324

35.527.518.52516.519.51235.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359امل السيد ددامونى السعيد محمد51325

2520.5162112.519955.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359امل خالد كامل شفيق حسن51326

37.52918.528202013368.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359امل طلعت عزت الباز على51327

37.52718.528.51920130.55.510ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359امل عامر عطيه عبد اللطيف51328

39.528.518.52819.520134610ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359امنيه احمد مصطفى على يوسف51329

36.517.51822.516.52011168.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359اميره شفيق حسن شفيق حسن51330

34.51417231517.5103.55.58ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايات ايمن السعيد السيد عبد الغنى51331

36261822.515.52011869.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايات مصطفى راغب محمود االمام51332

30.511.51219817.58156.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايمان احمد محمد السيد متولى51333

35.522.5182615.520117.55.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايمان رمضان محمد السعيد على51334

34.521182212.5191085.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايمان سمير كمال محمد حسن51335

30201821.511.5151016.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايناس محمود صبرى احمد51336

3123.51922.514.518.5110.55.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايه حسين عبده السيد51337

32.518.518.52111.518.51025.58ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايه سامى محمد عبد العزيز عطيه51338

1814.51516.56.51670.55.58.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ايه محسن متولى محمد خليل51339

35.524.5192617.520122.55.58.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359بسمله محمد عوض عبد المعطى51340

3525.51924.51619.51205.58.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359بسمله مصطفى مصطفى كامل51341

3524.518.5221619.51165.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359بسنت مجدى محمد عبد الهادى51342

37.52718.524172012469.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359حبيبه محمد عبد المجيد عبد البارى51343

37281925192012869.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359حنان محمود احمد فريد السيد51344

25.525.517.528.512201095.59ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359خلود ناصر محمد رجب احمد51345

383018.53019.518.51367.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359دعاء مدحت السيد احمد محمد51346

37.528.51728.517.5171296.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359دنيا خميس فاروق محمد محمد51347

37.52918.52919.518133.579.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ذكرى وليد السيد محمد المنجى51348

يا كمال عوض فهمى عبد الرحمن51349 37.52818.52917.518130.58.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ران

37291928175.51305.59.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359رحمة رزق محمد ابو زيد محمد51350

202311.526.55.511.586.558ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359رحمه نعمه هللا السعيد جمال51351

1917.515.522.512.515.58767ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359رغده محمد عبد الفتاح محمود سالم51352

32.52419.5281719.512167ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359رنا رضا احمد عطيه عبد هللا51353

3522.519291116.5116.558ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359رنا عالء حسن اسماعيل51354

37.527.5182917.517.5129.569ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359رنا هانى عبده فتحى عبد الفتاح51355

382919.52817.52013258ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ريهام السيد ابراهيم محمد51356

34.527.5192717.515125.567ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ريهام جمال فتحى محمد الشرقاوى51357

3128.5192715.519.512159ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359زينب شريف ابراهيم ابو المعاطى51358

30.52919.527162012268.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ساره السيد متولى عثمان حسن51359

3827.519.530202013569ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ساره حمدى السيد موسى ابراهيم51360

2422.51725.58.51797.557.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359سماح عبد هللا عبد العزيز حسين51361

3426.519.528.518.519.512759.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359سمر حلمى صبرى لطفى51362

26.52212.527.58.5169756.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359سمر منصور ابراهيم عبد السالم51363

322215.527916105.556.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359سناء توفيق ابراهيم احمد51364

34.5261927.51417.512158ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شروق محمد مصطفى محمد ذكى51365

3728.519.52816.518129.557ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شهد ابراهيم محمد العوضى على51366

24.516.5132410.518.588.555ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شهد خالد عبده السيد51367
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32.519.516.5281119107.588ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شهد عماد السيد محمد51368

3627202917.519.5129.588.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شهد مصطفى عبد هللا االمام51369

37.528202919.51913488ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شيماء خضر السيد محمد51370

20.519.51927.56.517.59377ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359شيماء ياسر ابراهيم محمود51371

35.52818.5281818.512888ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359صباح حماده على الباز على51372

28.52413.525.57.5199956.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ضحى رضا محمد عبد المطلب51373

28.523.514.5284.519.59946ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359عزه طلعت امين محمد51374

302314.525617.598.557ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359غاده حماده عطيه المهدى51375

33.522.518.52615.519.511678ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359فاطمه عصام فتحى عبد الهادى51376

2923.518.526.512.518.511078ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359فوزيه اشرف رجب محمد51377

2217.519265.5199048ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359مريم السيد احمد ابو المكارم51378

37.52720291919132.558.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359مريم رضا عبد القادر احمد الشربينى51379

3729202819.520133.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359مريم محمود احمد محمد غنيم51380

36.5232028.514.520122.588.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ملك حماده احمد جميل51381

3827.52029.516.517131.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ملك حمدى حسين الغريب51382

198.512.5113185453.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359منال محمد اسماعيل عبد الفتاح51383

3526.52028.5181812869.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359منة هللا ايهاب السيد عبد اللطيف51384

29.521192511.51710668.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359منة هللا كمال ابراهيم محمد ابراهيم51385

33251928161812169.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359منتهى محمد السيد القناوى51386

33.52720261819124.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359منه هللا هانى ابراهيم محمد بدر51387

33.518.52028181811899.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359منه عبد العزيز على عبد العزيز51388

3317.519271716.5113.569ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359منى السيد محمد محمود خضر51389

36272028.51919.5130.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359مى السيد يونس يونس51390

33.518.52029191812089ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ناديه السيد عبده السيد51391

34.525.52029.51818127.578.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359نجالء مصطفى ابراهيم رجب51392

3118.51723.59.51899.559.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359نجوى انور المتولى على51393

29.517.517.525918.598.568.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ندا عبد المجيد فرج عبد المجيد51394

30.525.518.524920107.569ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ندى خالد صالح متولى51395

33.525.52028.51418121.588.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ندى رضا عزت عبد الحميد51396

33.520.52027.51317.5114.579.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ندى صبحى شعبان احمد51397

3116.52026.512.517106.568.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ندى محمد محمد عبد الوهاب51398

3825.5202715.520126610ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ندى هانى السيد عبد العاطى خطاب51399

28.52518.526.51417.5112.569ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ندى يسرى عبده احمد السيد51400

32.525182714.52011758.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359نورهان ابراهيم على محمد سالم51401

29251827.511.51911156.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359نورهان على السيد على51402

38.5302029.51920137510ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359نورهان محمد السيد موسى51403

2222.51423101791.578.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359نورهان محمد محمد الشحات محمد51404

32.524.51826.51220113.588.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359نيره عادل محمد رجب احمد51405

3027182514.520114.568.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359هاجر صبحى ذكى متولى51406

272718.526.510.520109.589ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359هاله حسين مصطفي النبوى العيسوى51407

2725.518.52710.520108.559ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359هند عوض محمد عطيه منصور51408

38.52819.527182013179ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359هند ياسر كامل محمد51409

34.52718.525.51719122.559ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359هيام السيد طه محمد السيد51410

31.525.518.52513.51811467.5ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359وسام محمد عبد الباسط محمد51411

36.5251926.515.520122.569ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359وفاء احمد على على51412

28.522.518.52411.52010559ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359وفاء محمد محمد احمد عبد الهادى51413

332418.527.518.520121.559ادارة السنبالوين  008ديو الوسطى ع م  0359ياسمين شاكر رضوان احمد51414

22.5181719.59.52086.558ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360احمد ابراهيم السيد المرسى محمد51415

Page 1055



Term1

9.517.58144.51653.546ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360احمد محمود السيد محمود المرسى51416

11.511815.53.513.549.542ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360السيد محمد محمد العزب منصور51417

122511.518715.573.536ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360حسن رضا حسن بسيونى عماره51418

721717.510.514.56335.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360رمضان عوض احمد عوض51419

31251826.516.52011756.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360سعد رضا سعد محمد غريب51420

201812.525.59.516.585.556.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360عادل احمد سامى ابراهيم الشهاوى51421

201915.513.51097835ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360محسن محمد محسن محمد خضر51422

332819.526.517.519.5124.557ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360محمد السيد فاروق محمد حامد51423

26.523.5162413.518103.565ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360محمود صالح على زكى على51424

12.561113.5674945ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360محمود محمود احمد المرسى عيد51425

3328.51824.5182012266.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360اسماء عماد رمضان العدروسى محمد51426

000000000ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360امال بسام حواس السعيد عبد هللا51427

34.52919.5231919.512546ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360امنيه مصطفى فوزى بسيونى51428

343018.5261920127.556.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360ايه حامد عبد العزيز احمد رزق51429

000000000ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360حنين حمدان السيد عبد الخالق51430

31.52116.525181911256.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360دنيا احمد السيد حامد السيد خلف51431

352917.523.5192012477.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360سارة عماد ابراهيم احمد رزق51432

363019.527.520201335.57ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360شهد محمد فاروق محمد حامد51433

3125.5172718.52011957.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360نورهان شاكر الشبراوى احمد االلفى51434

232216201418.59566.5ادارة السنبالوين  008المستشار مختار جبر ع م  0360هويدا محمد السيد المرسى51435

12.58.512221116.56642.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ابراهيم رجب ابراهيم محمد البيومى51436

041.5151012.530.542ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ابراهيم عسكر عبد الكريم ابراهيم51437

25.522162812.514.510442.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد السيد جمعه رزق سليمان51438

30.527.518.5301918.5125.547ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد السيد عيد ابراهيم جاد51439

30.511.514.5281717101.546.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد السيد محمد على محمد51440

16.5916.52111.51774.544ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد راضى الشحات عبد الحلبم سيد احمد51441

1116111612.52066.544.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد زكريا حامد جاد يوسف51442

33.52818.530202013066.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد سمير طه محمد عطيه51443

1710.59.52510.518.572.546.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد شحته على السيد طلبه51444

33.52519.530182012665.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد طارق حسين محمد عبد المطلب51445

27231626121510432.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد عاطف رمضان محمد منصور51446

37292030202013679ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد عماد اسماعيل الصاوى طلبه51447

22.51913.522.5131790.53.58ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد عيد فتحى ابراهيم المتولى51448

19.5610.54.51331.542ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد عيسى كامل عيسى محمد51449

34.529.51929.51918.5131.552.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد فؤاد جاد محمد محمد51450

1112725.512.59.56843ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد فؤاد سعد احمد منصور51451

3171627.518.518.58255ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد قدرى انيس عثمان51452

33271928.51919126.566.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد كامل عطيه طه حجازى51453

16201423.51718.590.564.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد لطفى محمد عبد الهادى محمد51454

21.512.513.52417.5198955.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد محمد طلبه صادق امبابى51455

96.51025.515.517.566.557.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد محمد فؤاد عبده51456

2922.51825.5161811166ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد محمد محمد محمود51457

33.521.5182416.518113.546.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد محمود المهدى محمود51458

28.520.51524.517.51710656.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد هانى جوهر ابراهيم على51459

3324.517.53016.517.5121.558.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احمد وائل احمد العوضى محمد51460

11.511.51320.51611.572.546ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اسالم عادل حسنى محمد محمد عسكر51461

9.5010.521.55.5114745ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اسالم لبيب فوزى لبيب الحسينى51462

21.520.51425.511.5179358.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اشرف حماده ابراهيم عبده رضوان51463
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35.526.519.528.51818.512846.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اشرف شعبان محمود احمد الحنفى51464

7.55513611.536.544ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اشرف عبده محمد عبده سالم51465

9.51610.510.5637.554ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361السيد حسن اسماعيل سالم سالم51466

3628.519.528201813247ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361السيد سامى صبرى محمد محمد51467

14.561519131067.544.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361السيد عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن51468

27.52020221518.5104.548.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361باسم السيد شحاتة جاد سالم51469

2826.52022.5172011448.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361حسام الشحات عبد الحليم سيد احمد على51470

3327.52028.5192012838ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361حسام حسن رفعت حسن احمد51471

15.515.51724.5131185.545.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361حسن السيد حسن اسماعيل محمد51472

36.52920301920134.579ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361حسن تامر حسن احمد محمد51473

20.51014.525.5161986.557ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361حسن صبرى كامل قنديل السيد51474

3326.519.526.519.51912575.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361حمدى عماد حمدى حامد منصور51475

2520.515.52315.517.599.556ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361خالد شحته فتحى حسانين بالسى51476

2621142215169834.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361خالد محمد لطفى ابو المعاطى حسن51477

362819.5251719125.537ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رجب اشرف فتحى فتحى محمد51478

2923.517.52718.520115.538ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رفعت نصار رفعت الصاوى السيد51479

201819.52315.5209647.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361زياد السيد شعبان السيد عبد الحليم51480

26.522.519.523.5132010547ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361زياد محمد رفعت حسن احمد51481

115.581591948.523.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361سمير سعد فوزى العدل داود51482

38.52919281919.5133.535.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361سيف الدين خالد شعبان السيد عبد الحليم51483

33.526.517.5261720120.547ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361سيف شريف ابراهيم حامد شريف51484

282218.516.515.518.5100.524.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361سيف عادل محمد فوده المرسى51485

3223.518.525.51820117.548ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شحته السعيد صالح الدين محمد اسماعيل51486

5.54129.5216.53334ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شعبان رمضان شعبان طلبه يوسف51487

000000000ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361صبحى سمير رمضان عبد الرحمن51488

11.5410104439.533.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361صدام سمير السيد سليمان منصور51489

11214166.518.549.535.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عاطف محمد فوزى عثمان ابراهيم51490

29.52416.522.51520107.537ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد الرحمن احمد محمد عوض عوض51491

33302024.51820125.548.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد الرحمن جمال محمد فوده المرسى51492

322119.525.514.519.5112.559ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد الرحمن عصام عبد هللا عبده51493

34242024.513.52011649.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد الرحمن عصام فتحى محمود حسن51494

352918.525.516.520124.548ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد الرحمن يسرى عبد هللا محمد احمد51495

3625.51618.5161911247ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد هللا اسامه حامد جاد يوسف51496

16.51211.52211.516.573.537.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد هللا رجب محمد على محمد سليم51497

26.517.5152213.519.594.547.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد هللا محمد اسماعيل محمد على51498

2419.51225.512189356.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبد المنعم خالد عبد المنعم محمد سالم51499

11.5156.522.58.5166432.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عبده عاطف عبد العزيز عطيه باز51500

2114.5132581881.558ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عالء صادق محمد سالم سرارى51501

172315.526131994.555ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عماد عبد الجيد عبد الستار عبد الهادى51502

25.5251827.513.519109.568ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عمر عادل محمود ابراهيم البيومى51503

1228222154643.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عمرو صبحى محمود محمد شحاته51504

3.512.51318.5512.552.543.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عوض حمدى عوض فتحى51505

2924192314.520109.566ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361فارس ابراهيم عبد النبى عبد هللا51506

10.57.5911.53.584252.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361فارس اشرف يوسف يوسف محمد51507

1310.510.56.55.58.54643.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361فارس خضر حامد فتحى محمد51508

2020.51223.57.51883.545.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361فارس طلعت منصور سليمان منصور51509

2123.5132481889.546.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361فتحى رضا فتحى عبد هللا ابراهيم51510

11.513.512.523917.569.544.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361كامل صبرى كامل قنديل السيد51511
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20.51716.5231018.58747.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361كريم محمد الشربينى حامد محمد51512

24.527.51924.51718.5112.556.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مؤمن مصطفى كامل اسماعيل على51513

20.51814228.5148346ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد احمد شعبان احمد51514

9.598.519413.55044ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد احمد شعبان عيسى محمد51515

2626.519.52613.518111.556.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد احمد محمد سلطان سيداحمد51516

17.520.51923.5151895.555ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد اسامة احمد على احمد51517

8.510.59.5229.5146045ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد اشرف ابراهيم متولى الموجى51518

14.5161120.511.51873.558.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد اشرف سعد البدراوى حسن51519

4.511.513.516.51215.55858.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد االمام يس العوضي51520

1220.515171115.575.537ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد الصاوى محمد الصاوى السيد51521

4.581116716.546.527.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد حسن فتحى عرابى احمد51522

14271719.512.5169057.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد خالد فوزى حسن البيومى51523

17.52818.52419.519.5107.558ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد رضا ابراهيم يوسف عرب51524

8.521.51014.511.5186647ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد رضا خضر خضر السيد51525

11211518.51517.580.558.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد رمضان حامد رضوان رضوان51526

212317.519.516189758.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد سامى صالح موسى اسماعيل51527

28.5291929.5192012548.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد سامى محمد محمد حبيب51528

14221718.5121983.547.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد صالح محمود على السيد51529

34.561186.532.544.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد طلبه رمضان الصاوى طلبه51530

3.545.58372433ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد عاطف عبد الحليم محمد عبد الشافى51531

7.591016121154.528.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد محمود محمود محمدعبد الحليم51532

3.58.51210.57.52.54245ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد منصور محمد منصور السيد51533

10.522.51918.514.5188567.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد هانى محمد الشحات احمد51534

21.525.515.52314.519.510048ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمد هيثم محمود احمد احمد51535

28.527.5192919.520123.558.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمود شحته عسكر متولى عسكر51536

9.516817.5916.56057ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محمود محمد محمود حامد احمد51537

469.5114.514.53557ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مصطفى عالء عبد العاطى عبد اللطيف51538

6.5101014914.549.546ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مصطفى عالء محمد احمد المنسى51539

2425.517.526.51618.5109.566.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361يوسف صبرى محمد محرم على51540

37.53020301916.5136.566ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361احالم سعد السعيد احمد الشريف51541

1315.51223.59.51373.556ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اسماء اشرف محمود عبدربه السيد51542

34.529.52030192013357ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اسماء حمدى صالح موسى اسماعيل51543

37.53020302020137.567ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361امانى طلعت الصاوى عبد العزيز محمود51544

30.5211923.517.517.5111.547ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361امانى مصطفى احمد احمد ابراهيم51545

30.517.5202317.516108.555.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361امانى هانى احمد زكريا محمود51546

25.52017.522.514.51910064ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361امل حماده حامد منصور عسكر51547

32.530182819.52012857ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361امنيه حماده عبد الجليل ابراهيم51548

2523.516.52212.51799.554ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اميره عصام وهبى صالح بكر51549

3526.520261618.5123.567ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361اميره محمود الصاوى طلبه البرعى51550

36.529.52029.519.516.513555.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361امينه عادل محمد عبده51551

37.53020302017.5137.545ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ايمان النبوى السيد العوضى51552

3828.519.53020181364.54ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ايمان حماده فتحى محمد العشماوى51553

21.519.511.518.51013.5814.53.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ايمان رضا ابراهيم عبده محمد51554

27.52315.524.511.5131024.53.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ايه طلبه جمال حسن صقر51555

2018.512.521.512.514.5856.53ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ايه عادل السعيد السيد سيد احمد51556

383020302015.513864ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ايه مصطفى محمد مصطفى صقر51557

312717.52816.51612067ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361بسمه هانى الشبراوى احمد اسماعيل51558

35301929.518.51713242ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361بسنت سامى السيد مقبل51559
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38.53019.529.52016.5137.54.52ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361حبيبه محمود توفيق حسانين خضر51560

1510.511.515.510.517.5634.52ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361خلود رضا محمد احمد جالل51561

يا عزيز فتحى حسانين بالسى51562 34.52218.524.51915.5118.54.55ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361دال

3628.518.525.518.52012755ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رحمه اشرف ابراهيم يوسف سلطان51563

34.527.518.52717.517.51255.54.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رحمه حسن رفعت حسن احمد51564

33.52017.523151610944ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رحمه محمد السيد محمد حسن51565

3421.518.525161811564.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رحمه مصطفى محجوب الصاوى مصطفى51566

362919.53019.514.51345.54ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رنا صبرى سالمه محمد سالمه51567

31.59.518261614.51017.55ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361رنا ياسر على ابراهيم على51568

34.5221925.5161611754ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361روضه احمد حسن محمد السيد51569

22.5261618.51610994.54.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ريهام احمد طلبه طلبه عثمان51570

35.53019.529.519.516.51345.55ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361زينب فتحى الصاوى حافظ السيد51571

34.52317.524.51517.5114.54.54ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ساره محمد حامد احمد هيبه51572

34.5251829.517.519.5124.55.54.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ساره مصطفى حسين محمد عبد المطلب51573

281414.51813.517.5885.54.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361سلوى عالء نبيه منصور منصور51574

205.5121313663.53.55ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361سلوى محمد الهادى حامد متولى51575

35.526.519301917.513054.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361سناء الصاوى رمضان على اسماعيل51576

262016.520.51319.59655ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شمس حامد محمد ابراهيم سيد احمد51577

3016.5192515.51610664.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شهد احمد محمد سيد على51578

8210.56.58.5035.544.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شهد خضر حامد فتحى محمد51579

321717.5261815.5110.55.54.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شهد سامح حمدى احمد عبد المطلب51580

1410.5151616.518.57255ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شهد محمد منصور محمد حسن51581

332618241615.51176.55ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شهد ممدوح رمضان ابراهيم عبد هللا51582

30.52718281819121.56.56ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شهد ياسر جمعه عثمان عثمان51583

3225.516.52818.517.5120.576ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شهد ياسر صبحى محمد البندارى51584

21.5201623.513149455ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شيماء فرج رمضان الطنطاوى51585

27.52716.52915.519115.56.53.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361شيماء هانى سعد كامل عبد الرحيم51586

4.5810.52011.51654.560.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361عزة عزت نزيه البيومى51587

352918.5301919131.55.56ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361لمياء احمد محمد زغلول محمود51588

000000000ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361محاسن رضا حامد منصور عسكر51589

352918.53018.51813165.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم احمد مصطفى سليمان عبد الكريم51590

32.52917271617121.55.55ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم السيد حامد سلطان سيد احمد51591

353018.528.519191315.53.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم السيد فتحى الطنطاوى على عيد51592

362718.5302020131.57.54ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم ايمن ابراهيم الصاوى51593

122012169.51569.543.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم ايهاب فتحى احمد منصور51594

31.52518301620120.566.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم رمضان لطفى ابو المعاطى حسن51595

121510.5176.54614.54ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم محسن عبد العزيز ابراهيم ابراهيم51596

2020.518.52718161044.58.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم محمد السيد على على51597

2822.516.524.516.51910875ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مريم محمد السيد فتحى السيد ابو زيد51598

2624.516.520.514.5191026.57ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361منه اشرف عبد الفتاح عبد الشكور ابراهيم51599

36291929.519.52013364.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361منه السعيد متولى المنسى يوسف51600

262316.52616.519.510865.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مى احمد السيد حامد شريف51601

362919.5301820132.563.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361مياده احمد رشاد على51602

36.525192919.519.512963.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نانسى رمضان محمد احمد51603

2923.514.521.516.519.51056.52.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نانسى محمد سعد كامل عبد الرحيم51604

3727.517.52517.520124.573ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نبيله عاطف الشحات حسن سالم51605

282716.525.514.519111.57.54ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى السيد محمد هالل على51606

22.526.514.5241416.5101.57.53.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى حامد السيد عبد الرحمن51607
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27271826.51718.5115.57.56.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى خالد محمد عيسى احمد51608

34.525192817.5191245.51.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى رضا محمد محمد الشربينى51609

33.5251826.517181205.53ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى رمضان مصطفى طه عطيه51610

33.52519.52818.518.5124.554.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى صالح السيد محمد خضر51611

28.5241925.515.518112.554.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى لطفى يوسف محمد رضوان51612

342518.5301919126.55.54ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى محمد عبده محمد على51613

32.52518.529181812354ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ندى مدحت احمد ابو الفتوح51614

31.52418.523.514.51911272.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نعمه نصر محمود محمد اسماعيل51615

2424.515.521.510.519965.52ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نورا حماده كامل صالح ابو بكر51616

35271725.51420118.56.56ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نورهان بدوى محمد ابو النجا51617

33281927.51520122.55.54.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نورهان رمضان السعيد عبد ربه السيد51618

3226.518.528.51620121.55.53ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نورهان سعيد قنديل قنديل السيد51619

23.52114.5181319.5907.53ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نورهان مصطفى محمد السيد خضر51620

25.5251519121896.55.53ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361نورهان ياسر السيد احمد السيد51621

33.5261827.51819.51235.53.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هاجر احمد حسن محمد السيد51622

29.518162413.5191015.52.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هاجر السعيد محمود احمد51623

3016.515.525.518.518.510653ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هاجر هانى حامد السيد ابو زيد51624

1510515.59.510.5555.53.5ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هاله عبد النبى على السيد البرعى51625

393019.5302020138.595ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هدى محمد حامد البسيونى احمد51626

19.521.51417.513.510.58675ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هدى محمد محمد ابراهيم سيد احمد51627

29.527.5192419.517.5119.557ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هدير جمعه عوض فتحى صالح51628

30.52619221420111.55.57ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361هدير هانى عبده حافظ السيد51629

131591711.59.565.555ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361والء شحته رجب محمد حسن51630

31.52917221620115.558ادارة السنبالوين  008الحصاينه ع م  0361ياسمين محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح51631

17.5199.513.5131372.556ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362ابراهيم السيد حسن ابراهيم ابو العزم51632

23.516.51012.512.512.57575ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362ابراهيم صادق ابراهيم صادق51633

5152.51011.5104431.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362احمد اشرف جمعه احمد جمعه51634

8.511.57.55.51210.54553ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362احمد شعبان صابر ابو الفتوح محمد51635

272517.52415.517.51095.56.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362احمد صقر محمود احمد51636

18.5188109.513.56453.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362احمد محمود ابوزيد محمد محمد51637

1115.5915.510.513.561.553ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362بالل سعد صبري ابوسيف حسين51638

1286710.510.543.563ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362رفعت السيد عبد هللا محمد51639

11.52181211.566451.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362سمير ياسر سمير حامد ابراهيم51640

218.58.514.51112.563.554.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362عادل سمير محمد عبد العظيم عوض51641

19.5136.51411.510.564.553ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362عادل محمد حسن ابراهيم ابو العزم51642

15.519.58.51410.5136863.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362عبد الرحمن شعبان صالح عبد الرحمن محمد51643

1812.513.513.51012.567.557.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362عبد هللا محمد على عبد الحاكم محمد51644

14449.59.5134126.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362عبد هللا محمود حسن محمود51645

148810.511.56.5524.56.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362فارس محمد على ابوزيد51646

16.5514.56.5733.556ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362فتحي محمد نبيه حسنين محمد51647

94.5559.58335.56.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362محمد احمد علي عبد الحاكم محمد51648

22.5126.5109.51360.53.57.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362محمد العشماوي صابر ابو الفتوح51649

31.523172313.516.51085.58ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362محمد جابر ابراهيم حامد ابراهيم51650

12.512.510.5188.57624.57.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362محمد حسام ماهر فتحي عبد النبي51651

3178.51.510212.52ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362محمد سامى عبد هللا طه محمد51652

5.53.5562.510.522.53.55.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362يوسف ابراهيم حسن طه محمد51653

16.5414.518716.5604.58ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362اسراء حسانين صبح حسانين محمد51654

3621.51927.519201234.57.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362اسماء عبده فتحى عبد العاطى المهدى51655
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200.5002.52.52.51ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362امال فتوح محمود عبد الرحمن51656

36.515.51822.512.5181055.58.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362رحمة عصام لطفي عبد الحليم عبد الفتاح51657

36.521.518.52315.51811559ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362سهير وليد خضر حسانين محمد51658

371619251518112510ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362شهد انور حسين عثمان حسين51659

33.513.516.521.59.51594.55.55.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362فاطمه الطبالوي ابراهيم حامد ابراهيم51660

22105.512.58.51758.54.57.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362فايزه جيالنى حسن محمود ابراهيم51661

2311.5912615.561.555ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362هدير شوقي ابو المكارم شوقي محمد51662

2013.51313.59.516.569.54.57.5ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362والء رمضان عبد المنعم جمعه احمد51663

25181510.58.513.5775.55ادارة السنبالوين  008ايوب شرارة  0362ياسمين ياسر سمير حامد ابراهيم51664

102111.519.56.516.568.52.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ابراهيم حسن محمود حسن51665

15189.520717.569.547ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ابراهيم عبد هللا احمد عباس احمد51666

342616.527.517171214.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ابراهيم عوض ابراهيم عوض51667

15.51913238.518.57948.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد السيد سعد بركات51668

14241223.51218.585.55.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد السيد شحاته احمد قنديل51669

11.519.513.523717.574.54.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد تامر عوض احمد51670

34.529.51929.51918131.578.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد حسام صابر صبحى51671

33.527.5162818.518123.56.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد رضا السيد محمود احمد51672

2122.510.5211418896.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد عبد الحكيم عبد الحميد بيومي علي51673

32.526.5132913.519114.548ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد محمد السيد عبد الجليل51674

23.52411.5238.519.590.568ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد محمد انور علي51675

2018.511.522.5716.579.54.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد محمد فرج خميس ابراهيم51676

3022.51723.5132010648ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد محمد يوسف ابراهيم51677

4.599.515.54.513433.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد هيثم احمد محمد51678

24.5251423.512.519.599.548ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد وائل العوضى اسماعيل محمد51679

232314.526.515201024.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احمد ياسر عوض السيد51680

20171324.58.517833.56ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ادم محمد رجب محمد متولى51681

718.58173.514.55447ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363اسالم عبد الرازق عبد العظيم السعيد51682

17.519.513.5196.5197638ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363السيد رضا السيد عوض51683

222114.5195.518824.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363السيد محمد احمد محمد احمد51684

23211422.57.517884.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363امير احمد محمد ابراهيم51685

313.513.525818634.56.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363بالل تامر محمد فتحى احمد كمال51686

2117.5132813.519.5934.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363حمدى يوسف حمدى يوسف باز51687

22.520132711.519944.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363خالد محمد محمود رياض51688

15.519.511.526.5617794.57ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رضا شريف ممدوح محمود محمد51689

811.510.527.54.517.5624.54.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رضا محمد السعيد جاد51690

2219.51426111892.54.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رفعت رضا رفعت حامد51691

2016.514.52611.519.588.54.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رمضان رضا رمضان حسن51692

3327.517.52817.519.5123.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363زياد احمد عبد الحق محمد51693

2621.51725.51418.51044.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363زياد السيد محمد منصور51694

1618.516241018.584.547ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363سالم رضا فتحى عبد العزيز سالم51695

2824.51625.512.519106.53.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363سيف الدين رامى رفعت مصطفى حسن51696

29.52918.52716.519.5120.5510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شعبان وائل شعبان محمد51697

12181025616714.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363صالح نصر صالح فضل51698

20191325917.58659ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الحكيم عارف حسن صالح51699

14.51312.527.5619.573.547.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحمن احمد عبد الرحمن ابراهيم51700

3728.5202817.5201315.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحمن ايمن محمد عبد العاطى عبد الرازق51701

251619.52411.520965.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحمن قاسم السيد احمد محمد51702

25.523.518.526.514.519.5108.55.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحمن محمد عوض عبد الجليل51703
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14.5172026817.585.55.57ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحمن محمد كامل محمود51704

816.51921.53.51368.55.52.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحمن هانى احمد محمد51705

5.57.513.519.54.51150.54.54.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحمن ياسر عطوة عبد السالم51706

3526.52028.517.519.5127.55.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الرحيم محمد الصاوى احمد51707

2715.5202716.518.51065.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الفتاح وليد عبد الفتاح زكي51708

2612.519.525.515.519.5995.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد هللا ماجد عبد هللا السيد51709

3420.5202516.51811669.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد المنعم محمد عوض محمد عبد المنعم51710

37.522.5202717.519.5124.55.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب على51711

3623.5202819.5201275.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عالء محمد عبد هللا سيد احمد51712

3826.51928.52019.51325.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363على عبد العزيز على يونس51713

3525192719.519.5125.558.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363على محمود السيد امام51714

37.527202919.519.51335.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عماد عبد العاطى محمد عبد الغنى51715

38.524.520291919.5131610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عماد محمود السيد ابراهيم51716

10.56.512.522.51411666.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عمرو اشرف محمد محمود51717

3420.5202719.519.51215.510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363عوض عبد الحكيم عوض محمد51718

23.5720231518.588.55.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363فؤاد خالد فؤاد السيد51719

3119.5202617.519.51145.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363فارس محمد محمود متولي51720

3121.52026.51819.51175.510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363فتحى محمود محمود محمد حسن51721

26161823.512.518.5965.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363كامل مصطفى كامل احمد مصطفى51722

30.513172617.519.51045.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363كريم اسالم محمود محمد51723

31.581822.516.517.596.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363كريم امير مصطفى سليمان51724

33.51918.5251619.51125.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد احمد صالح سالمه51725

362719.5271719.5126.55.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد احمد عبد الغفار محمد51726

3214192215.519.5102.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد اشرف معوض خليفه51727

3419182313.519107.577ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد السعيد ياسين حسين51728

3829.519.528.519.52013576.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد السيد محمود سعد51729

38.52619.527.518.519.513077ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد حسين ذكي حسين51730

38.529.519.5292019.5136.578.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد حمدى محمد احمد محمد51731

3828.519.52918.520133.578ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد رجائى خميس كمال51732

37.52619.52918.519.5130.56.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد رضا السيد شعبان51733

3624.519.528.515.519.512477.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد رضا رفعت حامد51734

37.52919.529.519.519.513558.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد رضا محمد عبد الحميد احمد51735

34.518.5182212.517.5105.55.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد رضا محمود محمد51736

29.517182211.518985.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد عبد القادر رجب عبد القادر51737

36.52819.529.52020133.58.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد عماد محمد محمود متولى51738

38.528.519.5261819130.57.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد متولى فرحات احمد عبد المنعم51739

38.52919.528.52019.5135.578ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد متولى محمود متولى51740

37.52919.527.51919.5132.578ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد محمود محمد امين51741

38.523.519.525.517201246.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد ناصر محمد محمود51742

35171825142010978ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد هيثم شحاته احمد51743

36.5151723.513171056.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد وليد محمد على51744

35.52617.52513.519117.577.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد وليد منصور سالم51745

34.51719.523.512.51910778ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمد يسرى السيد لطفى51746

322918.5251219.5116.55.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمود اسامه محمد عوض كساب51747

3629.51927.51818.513088.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمود السيد محمد سليمان51748

2719.51822.59.51496.55.57ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمود محمد عوض سالم51749

3125.5192618.518.51205.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمود محمد محمود حسن موسى51750

31.52317.527181711769ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363محمود محمد محمود متولي51751
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29.521.51825.51618110.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مصطفي محمد حلمي علي51752

33201922.514.51810958.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363هيثم عمرو محمود لطفى51753

32281926.51619.5121.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363يوسف محمد فتحى منصور51754

3427.518.5271819.512559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363يوسف محمد يوسف عبد المنعم51755

31.52818.525181912159.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363يوسف مصطفى عزت مصطفى51756

34.5251926.5151912059.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363احالم محمد عزت محمد51757

3025.51927.5151611769.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363اسراء محمود ثروت محمود احمد51758

37.528.519.529.519.518134.567ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363اسراء نايف ناجى راشد51759

39.527.52028.51920134.5610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363اسماء مصطفى احمد عبد الرحيم ابراهيم51760

33.527182715.518.512156.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363اسماء ياسر محمد ابراهيم51761

23.5191823.511.51995.558ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء احمد منعم احمدسيداحمد51762

302317.523.5141910858.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء اشرف عز الدين محمد51763

3727.51928.51820130510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء تامر محمد محمد51764

3827.519.5302017135510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء حلمى عبد العزيز عوض51765

2519.518.52510.51998.5510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء سعد عبد المعبود محمد51766

27.52217.527102010469.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء شعبان الدسوقى السيد الجوهرى51767

382819.53019.52013569ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء محمد محمود ابراهيم51768

3828.519.530202013669ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363االء محمود على الشافعى المرشدى51769

242013.526.512.52096.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363امانى حمدى عبد هللا غريب احمد51770

383019.5302020137.5610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363امل محمود السعيد محمود51771

34.527.518.527.517.520125.569.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363امنيه عصام على على51772

31.52619251918.5120.558.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363اميره احمد عوض صقر51773

18.5158.5148166468ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363اميره ايمن محمد صادق51774

33.528.519.5291718.5127.568.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363امينه محمد عبد المعطى متولى51775

3529.519.529202013369ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ايمان احمد على الشافعى51776

36.529.52029.52020135.569ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ايمان ايمن عبد هللا عبد المقصود51777

312619.529.515.520121.569.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ايمان مجدى عبد العليم محمود51778

33.52518.528.51519120.569ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ايه جمال محمد متولى51779

332515.527.514.519.5115.569ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ايه سامح محمد البرعى51780

2322111710.51283.568.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ايه ممدوح على محمد على51781

2527.517.526.51415110.569.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363بسمله ريحاب شحاته المرسى51782

2419.5152312.517.59467.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363بسمه مصطفى المتولى محمد على51783

2321.51322.512179277.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363بسنت محمد محمود على محمد51784

28251725.516.51911288.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363بسنت ممدوح محمد احمد عباده51785

2421.51625.5141710169ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363تغريد طه عوض طه51786

35.528.519271819.512869ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363حنين احمد عبد الحافظ ابو العنين محمد51787

342718.52717.518.512458ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363حنين احمد محمد السعيد محمد51788

2921.514.5261318.510458ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363حنين محمود بكرى محمد محمد51789

20.526.5132515.518100.569ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363حنين محمود ثروت على51790

3829.5203019.519.513789.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363خلود محمد عبد المعطى طه عبد الكريم51791

29211523.58.519.59779.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363دعاء محمود شاهين احمد51792

3426.51725.510.519.5113.589.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363دنيا محمد ابراهيم احمد51793

2521132411179479ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363دينا محمد احمد محمد عبد الرحمن51794

يا محمد مصطفى انورابو العنين51795 21.5211320121587.589.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ران

272212.521.513179679.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رحمه محمد بالل مكاوى محمد51796

32.5261821.515.516113.589.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رحمه محمد مصطفى السيد51797

31.527.51822.515.51911589.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رنا سامح على جوده51798

29.523.5182416171118.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363روان محمد عبد السالم حسن عباس51799
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342918.52817.517.512756.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363روان وليد حمدى عبد الحميد51800

اء حسن محمد العجمى سالمه51801 2921.515248.518988.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363رون

3627.517.530162012789ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ريهام محمد صفوت معروف51802

372817.5301520127.5810ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363زينب السيد محمود محمد51803

3427173016.513.5124.5810ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363زينب عبد الوهاب رجب فرحات51804

26.517.58.510.53.51466.57.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ساره عصام خيرى سعيد حسن51805

342818301919.51298.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ساره وليد السيد اسماعيل51806

3528.520302020133.5810ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ساميه جمال شعبان عوض51807

3728.52029.52019.513589.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363سلمى نشات محمد مصطفى حسن51808

36.528.51928.516.51912989.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363سما فؤاد مصطفى السيد عطا51809

106.55.541.510.527.58.57.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363سناء احمد على على عطيه51810

3829.51828.5171613199.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شروق صبحى محمود على51811

26.51213.517.521271.55.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شرين عاطف محمد عوض51812

362319.5251120114.56.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شمس السيد اسماعيل سليمان51813

37.529203019.5201367.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شمس يحيى زكريا احمد محمد51814

32.521.51526718.51024.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد ابراهيم محمد ابراهيم51815

30.512.51325.561887.558.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد احمد حسن احمد51816

000000000ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد اسامه صالح شحاته51817

3929.5162614.5191258.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد حامد ابراهيم محمد51818

3927.51829.517.517.5131.59.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد طارق ابراهيم الشافعى موسى51819

372920292018135910ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد محمد صابر محمود51820

261413.5202.516.5765.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد محمد فتحى عبد العزيز سالم51821

37.526.519.52815.5201276.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شهد محمد محمد كمال على51822

2921.516.521.551993.579ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شيماء امام عبد الرازق امام51823

3625192714.519.5121.549ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شيماء عالء عبد الفتاح سليمان51824

3222.516243.516.59889ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363شيماء محمد عبد هللا محمد عماره51825

38.527.51927.51619.5128.56.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ضحى محمد رجب محمد متولى51826

35.52719.527.513.519.51238.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363فاتن السيد احمد اسماعيل51827

35.527.52027.514.517.51257.59ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363فاطمه حسين عوض حسين متولى51828

34.526.51928.51820126.55.58ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363فاطمه عبد الرحمن محمد السعيد51829

29191521618.59069ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ليلى محمد محمود عبد الرحمن51830

3222.515.521918100710ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مديحه احمد السعيد توفيق السعيد51831

3723.518.5291518.512389.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مروه محمد مصطفى احمد51832

34.513.516.52616.517.51076.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مريم ابراهيم السيد ابراهيم51833

36.525192718.5201265.510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مريم رضا خليل العزازى51834

35262027.51920127.5710ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مريم عاطف عبد العزيز ابو المعاطى محمد51835

3724.520292020130.56.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مريم على حسن صالح51836

356.516231518.595.557ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مريم عماد مصطفى محمد51837

36.525.518.529.518.520128.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مريم محمد سليمان حسن51838

361518.529.519201184.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مريم محمد مصطفى عبد الجليل51839

36.52519301920129.55.58.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منة هللا ابراهيم محمد خميس عبد ربه51840

37.52519.53019.519.5131.569ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منة هللا ابراهيم محمود ابراهيم محمود51841

352518.529.518.517.5126.5610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منة هللا محمد احمد متولى51842

36.525.52028.52020130.5510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منة هللا محمود على سالمه محمد51843

321816.52015.51910259.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منه هللا سامى عوض هللا ابراهيم السيد51844

372820292019.5134610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منه ايمن عرفه سعد اسماعيل51845

33.51516.529.51717.5111.5510ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منه عاطف محمود محمد51846

36.529.5203020201365.59.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منى عالء محمود سالم51847
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286122310177969ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363منى محمد السيد محمد ابراهيم51848

38.52919.529.52020136.5610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مها محمود صبرى السعيد51849

37.527.520302020135610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مى مجدى المغاورى محمد51850

37261828.51919.5128.5610ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مى محمود محمد سليمان51851

35.524.517.52918.518125410ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363مى وليد عبد الحميد ابراهيم51852

37.529.519.529.519.519.5135.5410ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ميرفت عادل صبره بدران51853

35251925.518.519.512357.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ناديه ياسر حسنى محمد على51854

35.5291829.518.520130.558ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ندا يوسف حمدى يوسف باز51855

322217.52714.52011348.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ندى السيد محمود محمد السيد51856

30241929.51820120.559ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ندى عبد الفتاح منصور اسماعيل51857

35.528.51826161912488.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363نور احمد جميل محمد شهوان51858

36.530193018.52013459.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363نورا اسماعيل سالم اسماعيل51859

000000000ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363نورا محمد صبرى محمد51860

22.52516.518.5121894.548.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363نورسين عالء عبد الحميد عوض51861

363019.529.519.520134.559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363نورهان سامح احمد عبد هللا51862

30.525.51929.51919123.559ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363نورهان عصام عبد الحميد ابراهيم بسيونى51863

3123.512.52414.519.5105.546ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363نورهان عصام على محمد51864

22.513.58.58.55.52058.555ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363هاجر محمد محمود محمد51865

3321.5182517.52011557.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363هاجر يسرى عباس وهبه51866

26.516.51119.5132086.555ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363هبه ابراهيم محمد ابراهيم51867

302016.52317.52010757.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363هدى السيد محمد احمد51868

21.51412106.5206454.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363هدى محمود سرور محمد سالم51869

3015.514.518.5161994.559ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363هدير عاطف عبد العزيز ابو المعاطى محمد51870

1912.513.51413.52072.557.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363وجيهه وليد عبد الفتاح زكي51871

3727.5172519.52012668.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363والء عادل محمود باز ابو العنين51872

34.525.519.5271820124.549.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ياسمين السيد احمد محمد51873

3427.518.53018.520128.5410ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ياسمين رضا ابراهيم شحاته العيسوى51874

3727.519.528.52020132.559ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363ياسمين طه على طه51875

372919.529.5202013559.5ادارة السنبالوين  008المقاطعة ع م  0363يمنى محمود محمد رضا محمد51876

3125.518.524.511.518.511148.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364ابراهيم محمود محمد عبد الواحد ابراهيم51877

33.519.5182614.518111.538.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364احمد جمال احمد عبد المجيد المنسى51878

312118.5211218103.538ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364احمد حسام محمد على على51879

30.51716.528131810556ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364احمد سامح صالح عبد السالم ابو المجد51880

28.51316.527716.59237ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364احمد محمود احمد محمود احمد51881

2714.513.525.591789.557.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364رضا على بكر سالم محمد51882

32.526162816.516.511943.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364زياد محمود محمد محمد عبد المجيد51883

35.52617.5271817.512445.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364سيف الدين محمد محمد العدروسى موسى51884

24.5815.519.591576.547ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364عمر عبد الفتاح حسن احمد العدل51885

29.519.516211319.59947.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364عمرو خالد عبد العال اسماعيل حسن51886

31.51917.526.514.51910965ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364كريم محمد عبد الكريم محمد يوسف51887

28.521.5182516.519.5109.555ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364محمد حلمى رأفت حسين ابراهيم51888

2411.518.518.513.5198665ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364محمد عرفه عبد العال اسماعيل51889

2614.518.52412.51995.546ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364محمد عوض على احمد االلفى51890

1314.513.522.5918.572.567.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364محمد نصر محمد حسن محمد51891

27.521.51826.513.51910756.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364محمد وائل سعد السيد سيد احمد51892

36.529192719.517.513147.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364محمود السيد حسن احمد المنسى51893

27.52718.526.51218.5111.536ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364محمود عوض محمد محمود محمد51894

2416.51823131594.535.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364منصور على محمد على محمد51895
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2914.51317715.580.545ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364اسماء السيد عوض احمد احمد51896

28.551423818.578.545.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364اسماء طه ابراهيم عبد الواحد ابراهيم51897

33.51014.52215179556ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364امل محمود طلبه عبد الخالق االمام51898

38.529.5192819.520134.566.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364اميره طه محمد طه عاصم51899

38241926181912567ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364ايمان احمد عرفات عبد العزيز البيومى51900

37.5281922.5181912588ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364ايمان جاد حسن طه الهنداوى51901

312118201718.510776ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364دينا عبد هللا محمد محمد حسن51902

3624.518.521.516.518.511776.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364شهد احمد عبد الكريم محمد يوسف51903

372419.526.517.519.5124.556ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364شهد حسين احمد حسين احمد51904

34.52818.522.513.51911757ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364شهد محمد عبد هللا محمد حسن51905

37.524.519.527.516.520125.578ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364عبير ناجى محمود محمد خطاب51906

28211622.511.517.59955.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364غاده عمر محمد محمود احمد51907

285.511.517.57.5197055.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364فاطمه عبد العليم كامل موافى51908

352819.52414.52012166ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364فاطمه نبيل غريب محمود حامد51909

34261925.516.52012145.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364فرح محمود فتحى مقبل على51910

32.524.5192617.519119.555ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364كامليا عوض محمد محمود احمد51911

342618.524.518.520121.556ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364لمياء صديق محمود محمد خطاب51912

34.5292025.5142012355.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364مريم احمد محمود السيد سيد احمد51913

3223.519241120109.555.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364مريم سعد محمد السعيد عبد الرحمن51914

34291928.51720127.556ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364منى حسن صبحى محمد عبد المجيد51915

352819.5281920129.576ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364منى محمد حامد اسماعيل محمود51916

16.5413.52115.51470.567.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364مى احمد غريب محمود حامد51917

20.53.51625.5171482.548ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364مياده طه ابراهيم عبد الواحد ابراهيم51918

32291928.51918.5127.557.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364ناديه حسن محمود عبد السالم ابو المجد51919

2013.5171617.5128445.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364نجوى محمد ابراهيم عبد الحميد مقبل51920

36.5282028.52019.513348ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364ندى احمد محمد حسن السيد51921

36.52719.5302019.513347.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364نورا عمار مصطفى توفيق محمود51922

36.52920301920134.576.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364نورهان احمد ابراهيم عبد الواحد السحلى51923

17.5001102028.506ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364نورهان يوسف عوض احمد احمد الشريف51924

1510.55120.5204346ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364هدى على اسماعيل عبد الجليل محمد51925

3729203017.520133.556.5ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364هند حمدى احمد صديق المرسى51926

31.525.517.529.51618.512046ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364يارا ابراهيم ابراهيم عبد الواحد السحلى51927

352519.5301920128.567ادارة السنبالوين  008احمد يوسف ع م بالحصوة  0364ياسمين عادل حسنين حسن محمد51928

36.524.51921.516.52011874ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365ابراهيم احمد ابراهيم عطيه السيد51929

3420.516.522.516.52011053.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365احمد جمعه يحى السيد مبروك51930

251310.521.514198463ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365احمد عبد العزيز ابو الفتوح ابو العال51931

33171922161810753.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365احمد عبد المنعم عبد الحى محمد قطب51932

34.521.518.5211819113.54.54.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365احمد على السيد عبد الحى51933

352318.5211719.5114.534.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365احمد كامل رمضان على معوض51934

27.51711.5181019.58443ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365احمد محمد احمد عطيه حسنين51935

36.524.51920.51820118.564ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365اسامه تامر فتحى محمد الهادى51936

26.5171619.513.518.592.544ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365السعيد محمود احمد محمود مسعود51937

26151619.512.5198954ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365ايمن وليد فتحى محمد الهادى51938

2317.510.519.58.5187953.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365حسام شعبان عبد الخالق محمد السيد51939

11.5107.5169165453.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365عادل صابر محمد عبد الهادى على51940

3016.513.51512.51887.55.53.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن عباس عبد الرحمن51941

32.521.517.522.5171711144ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365عبد الرحمن عايد عبد الوهاب عبد المقصود محمد51942

25191721.513.517.59643.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365على حسانين السيد عبد الحى محمد51943
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3120.5181913.518.510244ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365عمرو خالد محمد ابراهيم حسن51944

139.5714.51014.55443.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365محمد احمد محمد على السيد51945

1715.51018917.569.543ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365محمد حسني مصطفى حسني51946

3624.518.523.519.51912265.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365محمد حمدى محمود محمد محمد51947

22.516.517.521182095.54.55ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365محمد خليل نصر هللا انور ابراهيم51948

2.51011.520.511.516.55655ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365محمد محمود محمد على السيد51949

28.59.517.58.517464.53ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365محمود محمد يحيى السيد مبروك51950

33.516.5202318.519.5111.56.56.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365اسماء رمضان متولى احمد محمد51951

34.522.5202518.520120.56.56ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365انيسه رضا اسماعيل على حسن51952

3512.52022.517.520107.555ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365ايمان جمعه احمد محمود مسعود51953

37.529.5202719.520133.57.55.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365ايمان محمد عبد الهادى عبد الرحمن عبد الهادى51954

39.529.5202719.520135.566ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365ايه سمير احمد عدروسى احمد51955

38.53020272020135.56.56ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365حنين عوض رمضان على51956

322219.523.5162011365ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365دنيا الشحات حسانين حسن قطب51957

3624.51925.51719.512265.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365دنيا محمد عبد الهادى السيد محمد51958

39.5302027.520201376.57ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365رحمه عبد هللا على محمود الشحات51959

39.5292024.5202013366.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365روان محمد ابراهيم متولى احمد51960

38.529.52026202013466ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365سالى عيد منصور عبد العظيم العوضى51961

3828.520262020132.576ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365شمس اسماعيل محمد اسماعيل سالم51962

39.529.5202820201376.55.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365عبير عبد هللا محمد احمد حبيب51963

3125.519.525.518.5171205.55.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365مريم السيد محمد اسماعيل51964

37.52619.525142012266.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365منه هللا احمد محمد حسن قطب51965

3926.5202718.5201317.57ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365مى فوده فوزى عبد القادر هنداوى51966

39.5282027.519.520134.577.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365مياده راضى محمود ابراهيم51967

3827.519.525.518.5201296.57ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365ندى احمد عوض احمد حبيب51968

33.51819.524.55.519.51016.57ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365نورهان وائل السيد احمد عطيه51969

3928.5202519.52013276.5ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365هاجر نصر السيد عطيه حسانين51970

4026.52025.5192013177ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365هاله وليد احمد عبد الحى محمد51971

39.527.5202619.520132.577ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365هناء منصور السيد طنطاوى السيد51972

39.527202518.52013077ادارة السنبالوين  008عثمان رمزى ت أ  0365هيام محمد ابراهيم عبد العال احمد51973

342119.5281319115.56.56.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366احمد فريد عبده عبد المولى عبد الصادق51974

36.519.52028.513.515.51186.57.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366احمد وليد عبد هللا احمد حسن51975

21.57.511.5163.512.5604.53.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366السيد محمد السيد ابوبكر محمد51976

18.511.515195.51169.56.53ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366باسم رمضان مسعد محمد عباس51977

28916227.511.582.55.53ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366سيف على عوض عبد السميع51978

14.51016.5166.51163.55.53ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366طلعت سامى طلعت حامد عبد السميع51979

18.51116.515.54.515664.53ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366عمرو خالد احمد توفيق احمد51980

201216.514.55.51468.55.56.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366عوض صالح عوض عبد السميع بحيرى51981

311817.5208.5149554ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366كريم محمد حسن ابراهيم سيداحمد51982

2717.52023.5716.59574ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366محمد السيد عبد الحميد احمد سالمه51983

33.52019.526.511.51911174.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366محمد عرفات عبد السالم حسن عبد الحميد51984

4028.519.527.51519.5130.57.56.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366محمد عزمى على عوض على51985

2712.51622.57.512.585.56.55ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366محمود ايمن اسماعيل عبد المجيد محجوب51986

34.517.51725.511.5161066.55ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366محمود سامح ابراهيم يوسف ابراهيم51987

31.516.52026.513.516.510876ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366محمود محمد عبد السالم ابراهيم على51988

1391219.53.54.5576.54.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366هشام محمد سعد عبد العزيز51989

351015.523111694.56.54ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366اسراء عبد الرحيم مسعد عبد الرحيم51990

35222021.51616114.56.54ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366اسماء محمد عبده بحيرى عبد السميع51991
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35.591621.5913916.53.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366امال رضا عبد العظيم احمد عبد هللا51992

22.5711.511.58960.562.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366ايه هللا فؤاد محمد عوض ابراهيم51993

39.528.52027.52017.5135.57.55ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366روان صبحى فتحى عبد المجيد محجوب51994

3828.52027171.5130.57.53ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366روضه احمد محمد عوض ابراهيم51995

2820.519.5211216.510162.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366سعاد ياسر فايز عبد العاطى عبد السميع51996

3928.5202818.517.513483.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366سلوى حسنى عبد الوهاب عبد المقصود محمد51997

351517.5241217103.56.54ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366غاده عاطف علوان عبد الصادق51998

331015.5228.515896.53.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366نورهان محمد عوض بدر المرسى51999

3010.515.5208.513.584.573.5ادارة السنبالوين  008عزبة العرب ت أ  0366هدى ايمن عبد هللا محمد عبد هللا52000

3728.519.530201813569ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367احمد اشرف سعد الدين خطاب موسى52001

31.5514.525.510.5158748.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367احمد السيد ابراهيم محمد عطيه52002

34.527.517.5251515.5119.558.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367اشرف محمد عطا هللا عبد الخالق مهدى52003

32.517.515.522.514.514.5102.557.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367اكرم ياسر عرفات حسانين52004

2313.5142091779.545ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367السعيد مصطفى عبد العال حسن محمد52005

38.528.520302019.513758.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367حلمى محمد حلمى حسين طه52006

26.52216.520.5111596.557.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367رياض رضا المهدى رجب المهدى52007

261514.520.59.513.585.557ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367عمرو عصام الشحات عبد الواحد العوضى52008

2915.514.5201215.59157ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367فتحى السيد عطا عبد السالم52009

352616.5241618.5117.556.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367محمد ابراهيم محمد على عبد السالم52010

33.525.51624.516.5171165.57ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367محمد رضا انور احمد رزق52011

36.52519.5261719.512469.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367محمد رضا صالح عبد القادر حسانين52012

3315.516.52414.516.5103.576.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367محمد رضا عبد السالم محمد ابراهيم52013

29.523.516.523.514.514107.56.56.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367محمد عبد الحميد احمد على52014

35.519.51622.51616109.55.55.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367محمود عطيه رضا احمد محمد52015

35.524.5172315.514.5115.54.56.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367مصطفى سمير مصطفى السيد على52016

26.51617231417.596.545.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367معتز ابو العز يوسف ابو العز52017

31.523.515.526.512.519109.558.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367اسراء وليد يوسف ابو العز52018

322717.52816.51912158ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367االء حسن عبد العال حسن52019

30.522.5919.59.519.59158ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367امال رضا صبرى احمد محمد الطوخى52020

292212.521.59.51994.555.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367امال هشام مصطفى الصادق على52021

267.512.519.551770.54.54.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367امل حسن يوسف ابراهيم حسن52022

29.523.514.521.513181025.57ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367امل محمد عبد السالم محمد ابراهيم52023

33.52816271819.5122.557ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367اميره رضا وصفى عبد العزيز52024

35.527.5193017.517.5129.559ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367اميمه حسن محمد باز52025

20.510.512184.51765.555ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367ايمان عصام محمد عثمان52026

3827202920191345.58ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367ايه طارق السيد عبد العاطى52027

28.5231425.51416.510545.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367ايه عبد الستار محمد محمد52028

34.524.516.52815.519.51194.58ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367بيالر محسن متولى احمد السرس52029

33.525.5162311.518.5109.55.59ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367حنين طارق محمد اسماعيل52030

372920302019.513659ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367رحاب السيد رمضان ابراهيم متولى52031

332716.527.515191194.58.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367روان ايمن عبده رجب المهدى52032

3326.518.529.515.519.512359ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367ريم عادل يحيى ابراهيم الشافعى52033

37.525.52029.51919131.54.59ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367سهام يوسف شهدى على على52034

2816.513.522.51319.593.55.54ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367سوسن منصور ابراهيم منصور52035

29.51315219.517.5885.53ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367شروق اشرف نبيل محمد ششتاوى52036

33261828.52017125.555ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367فاطمه عاطف عيد على احمد52037

3126.51619.514.517107.554ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367منة هللا صالح فاضل شحاته صالح52038

3324.516.523.513.516.51114.54ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367منه هللا ايمن مصطفى على باز52039
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33.52618.5281816.51245.57ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367ميرنا اسامة طه جاد احمد52040

3321.515201119.5100.554ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367ميرنا مطيع فرحات احمد52041

33.5191620.51019995.53.5ادارة السنبالوين  008الشهيد خالد سعد خطاب بالسرس ع م  0367ندى الغزالى سليمان سيد احمد52042

2611.514.516.5815.576.54.53ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368رمضان حسام رمضان ياسين السيد52043

15.511516.58155642.5ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368صالح شريف عبد القادر طلبه محمد52044

27.55.511.517.57.51969.54.52.5ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368عبد الفتاح مرسى محمد مرسى الزنفلى52045

1326.5154.510415.52.5ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368محمد رضا محمد على52046

11.587.5162.51045.553ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368محمد محمود رمضان عبد الفتاح احمد52047

249.513.5166.51769.543.5ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368محمود عبد الحكيم عوض محمد52048

2915.511.5177.51680.573ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368يوسف حسن محمد حسن سليمان52049

31.52211217.517.59352.5ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368رحمه محمد السيد محمد52050

2114.59.518.55.513.5693.53ادارة السنبالوين  008مليكة ت أ  0368ريهام عاطف عبد الحليم ابراهيم52051

9.56.511.56.51.515.535.53.59.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ابراهيم حسن متولى ابو المعاطى السيد52052

35.5222024.518.519120.55.510ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد حسن سعد ابراهيم عمر52053

35.527.52025.518.5201273.510ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد حسين عبد الجواد حسين سالم52054

35.526.5202720171294.510ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد عبد الدايم عزت عبد الدايم52055

26.514201617.518.5944.59.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد عبد الـلـه عبد الـلـه متولي على52056

267151310.512.571.52.58ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد عبد المجيد مختار عبد الـلـه سعيد52057

37302029.518.520135710ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد عبد المقصود السيد عبد المقصود عبد العاطى52058

26.5141720142091.52.58ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد عبد المنعم الحسينى محمد محمود52059

32.522.52027.517.519.51203.510ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد محروس عبد الستار زيدان52060

28.52316.516.5111995.54.59ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد محمد الزناتى عبد السمبع52061

3021.517.5171218.59829ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد محمد عبد العاطى ابو بكر محمد52062

3026.519171519.5107.5310ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد محمد معروف محمد بدر52063

000000000ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد نادر محمد كمال محمود52064

20.5101515.58.519.569.54.510ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احمد وائل محمد فهمى يوسف52065

37.53020301920136.56.510ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اسامه عبد العزيز محمد محمد ابراهيم52066

12.58.510.513.5613513.59ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اسامه محمد عبد الفتاح شعيشع  احمد52067

18.512.5152212138049ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اسالم اسامه وحيد ابراهيم سالم52068

36.5251924.51718.512249ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اسالم محمد مصبح السيد محمد52069

26.5161721.514.517.595.548ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اسماعيل رمضان اسماعيل عبد الحميد سالم52070

3324.519281919.5123.558ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اسماعيل مصطفى اسماعيل احمد محمود52071

1596.51381451.555.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اكرم رجب عبدالـلـه حسن مصطفى52072

19.512.5613.59.5166165.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369الحسينى محمد الحسينى السعيد مصطفى52073

21.513.5715.58.5176665ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369حسام رمضان محمد فريد السيد52074

10.5178.514.5101760.543ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369رمضان مصباح رمضان ابراهيم السيد52075

2718.511121216.580.56.55ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369زياد اسالم ابو زيد متولى مصطفى52076

2313.51214.512.517.575.56.55.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369عبد الرحمن احمد محمد محمد عبده52077

22.517.58.5108.516.5676.52ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369عبد العزيز طلعت عبد الـلـه عبد العزيز ابراهيم52078

21.513.5121310.51670.55.54ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369عبد الـلـه عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم السيد52079

23181216.512.5198264.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369عبد المنعم محمد عبد المنعم عبد  الحليم ابراهيم52080

181912.522132084.57.55ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369عالء محمد عبد السميع حسن52081

14.51710.518.510.515.57164ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369على السيد على سويلم عبده52082

29.523.513231419.51036.56ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369عمرو عادل السيد عبد الـلـه عطيه52083

11.518.5915.581562.565.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369عيد ابراهيم فكرى ابراهيم الطنطاوى52084

35281727.518.519.512667.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369فارس على اسماعيل على مصطفى52085

36.52719.52719.517129.57.55.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمد احمد عبد الفتاح شعيشع احمد52086

25.521.51322.514.5169775.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمد حامد احمد محمد البندارى52087
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1919.514.522.5141589.585ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمد حسين حسين محمد محمد52088

31.52617261420114.585ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمد عبد البصير محمد فرج على52089

29.526.517.526.51719.511775.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمد محمود عبد الـلـه عبد السالم متولى52090

26.51911.518.5131888.56.53.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمد مصطفى مصطفى حسن مصطفى52091

1515.57511.515.55443ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمود السيد محمود مصطفى على52092

19.527.511.51611.516863.53ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369محمود مهاب محمود محمد ابراهيم52093

26.5271720.519.518110.543.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369مصبح حماده مصبح السيد محمد52094

2524.517.519.51517101.544ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369مصطفى السعيد مصطفى على52095

33.527.5203020181316.510ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369احالم احمد السيد السعيد مصطفى52096

32.52820302017.5130.57.58.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369اسماء محمد محمد محمد الطنطاوى52097

383020302020138710ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369االء اسماعيل طه ابراهيم على52098

17.51644.54.51346.56.52ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ايمان الراعي محمد محمود السيد52099

35.52920302018.5134.5710ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ايمان صبحى على محمد عامر52100

3628.518.529.52020132.579ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ايمان محمد حسنى الباز عبد المعطى52101

25.524.51012.514.5198775ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ايمان مصبح عبد الجواد محمد يوسف52102

332818302016.512978ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369بسمه محمد توفيق محمد على52103

38291929.52016.5135.579.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369دالل محمد السعيد محمد محمود52104

2.523410.568.54665.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369دنيا محمد ابراهيم متولى السيد52105

33.52819.52619.519.5126.569.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369رئيفه عبد الدايم محمد عبد الدايم السيد52106

332719.5282020127.579.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369رحاب محمود عبد الغنى محمود عبد الـلـه52107

362819.52619.51712967ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369رحمه حماده السيد سليم محمد52108

34.52518.523.517.51711976ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369رحمه عبد الـلـه طه ابراهيم52109

34.52514131718.5103.575ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369رحمه على رمضان على52110

36.52717.516162011381.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369رحمه محمد محمود الصادق52111

3127.58.52316.519106.578ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ريحانه حاتم مختار عبد الـلـه سعيد52112

33.5291925.51917.512687.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ريهام السيد العدل محمد سالم52113

38292028.519.52013578ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ساره حماده محمود على52114

2319017.55.5176557ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369سماح عبد الـلـه عطيه ابراهيم عطيه52115

3126102512.518.5104.578ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369سمر محمد محمود حسن حسن52116

3026112614.519.5107.578ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369سناء كمال السيد عطيه على52117

16186181512.57368.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369شاديه عبد الرحمن الشبراوى احمد سالم52118

33.529202818.519.512979ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369شهد رضا عبد الحليم محمد جاد52119

19.525.5815.513.519.58279ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ضحى حسن السيد حسن52120

26.528.582118.519.5102.588.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ضحى ناصر عطيه عبده مصطفى52121

3729.519.528.51919.5133.589.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369غاده هيثم السيد السيد رضوان52122

3328.517.526.51315118.587ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369فاطمه السعيد هالل ابراهيم هالل52123

2623.55251418.593.578.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369كريمه السيد رجب محمد العوضى52124

2624525.512.516.59389ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ماجده السعيد ابراهيم محمد ابراهيم52125

000000000ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369مريم حلمى حسن محمد حلمى محمد52126

24.524.55.518.59.517.582.589ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369مريم على محمد مرسى السيد52127

36.529193019.52013489.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ملك مسلم ابوزيد متولى مصطفى52128

31299.529.51519.511489ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369منار وليد محمد محمود ابراهيم52129

2929918.515.519.510179ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369منة منصور عبد الرحمن احمد محمد البرعى52130

25277.518.51819.59688ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369منه الـلـه مدحت السيد على احمد52131

2820.516221417.5100.577.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369منى ناصر عبد الكريم حسن52132

26171320.516.513.59368.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369منى يوسف عبد البديع محمد بدر52133

2214.51217.511.51477.578ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369مها جمال محمد فريد السيد52134

2925.517.523.51416.5109.578.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369مى مصطفى فتحى عبد الحليم السيد52135
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33.52619221518.5115.579ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ميرنا منصور عبد الرحمن احمد محمد البرعى52136

191613.51781273.578ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ناديه رمضان ثروت رمضان ابراهيم52137

141412.516.59166667.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ندى عبد العاطى منصور عبد العاطى فريج52138

14.510.513.511.57.51357.557.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ندى ناصر هالل ابراهيم هالل52139

35.52919.5302019.513489.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369نسمه السيد محمد عبد العال السيد52140

34211825.519.51911868.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369نهى احمد السيد ابراهيم عطيه52141

26.52117201612.5100.568ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369نورا ابراهيم محمد زيدان على52142

35.528.518.529.517.517129.578.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369نوران سامى محمد محمود السيد52143

1515.51317.58.51369.555.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369وصال ابراهيم عبد المنعم احمد52144

1816.511.514.5912.569.544.5ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369ياسمين محمد محمد عبد الحميد سالم52145

22.523171912.5179465ادارة السنبالوين  008كفر سعد ع م  0369يمنى كمال الشربينى ابراهيم محمد52146

3111.512.50.512.528.553.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ابراهيم محمد ابراهيم اسماعيل52147

30.515.515.5171318.591.565.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ابراهيم محمد مصطفى عبده52148

3710.516.59.512.546.556.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد52149

342619301919.512869ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد السباعى عطيه حسن سالم52150

2218.517.515.513.5168766ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد السعيد محمد عطيه السيد52151

29.512.517.524.510.518.594.565.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد السيد محمد اسماعيل52152

358.512212.530.553.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد السيد محمد بندارى52153

12.511.512195.51760.564.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد حسن صديق ابراهيم السيد52154

6.58.513.51751650.554ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد حماده رمضان احمد محجوب52155

3118172714.515.5107.564.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد حماده محمد احمد52156

362217.527.517.516120.546.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد حمدى احمد حمدى52157

351817.527.51716.511566ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد طارق عبد هللا عبده موسى52158

2116162611.51790.555ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد عبد المقصود عبد الفتاح محمد على52159

35.52117.526.51719.5117.566ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد عيد الشوادفى العوضى52160

331917.5271819.5114.565.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد فيصل محمد ابراهيم52161

3119.518261519.5109.555.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد لطفى رأفت لطفى احمد52162

362517.527.517.519.5123.565.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد مــحــمـــد اسماعيل احمد52163

8813.5204.5165455ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد محمد عطيه ابراهيم خضر52164

11.511.516.517.5817.56554ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد محمد مرعى يوسف مرعى52165

191417.523.51015.58454.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370احمد مصبح عبد هللا اسماعيل52166

16.58.51823818.57464.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اسماعيل عبد هللا اسماعيل احمد علي52167

14.56.51421716.56363ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اسماعيل محمد متولى السيد52168

6.531317.56174663.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اشرف محمود مــحــــمــــــد ابراهيم52169

25.510.51422.5141986.564ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370السعيد محمد سعيد محمد52170

9.56.51323.5618.558.564ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370السيد نبيل على محمد جمعه52171

131714.517.512.514.574.564ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370الشوادفى عطيه الشوادفى محمد عطيه52172

25.5101121101777.563.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370الطاهر ابراهيم الطاهر السيد52173

30.51916221315100.562.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايــاد حماده الشوادفى العوضى طعيمه52174

301516.521.511.51994.553.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايمن هانى صالح عبد العزيز اسماعيل52175

28.516.514.5211419.594.563ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370توفيق ابراهيم توفيق حسن52176

1114.51321101969.553ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370جمال ابو مسلم مصطفي يوسف52177

3528.518.525.52019.5127.574ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370جمال اسماعيل عبد الخالق عبد الرحيم عبد الخالق52178

2214.51320.59.517.579.572.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370جمال عبد الناصر يوسف احمد52179

2416.513.52111.519.586.542.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370حسام احمد الحسينى ابراهيم52180

2514.515.522.511.519.58962.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370حماده رمضان عبد العاطى عبد المقصود52181

1916.514.5221017.58252.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370خالد السيد النجدى ابراهيم اسماعيل52182

17.51812228.5177862ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370خالد عاطف يوسف طلبه سرور52183
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34.52718301918.5128.574ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370خالد محمد محمد سويلم على52184

11.51410168.515.56062ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370رمضان محمد صالح عبد الجليل52185

15.51711171016.570.552ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ضياءالدين جمال السيد محمد52186

000000000ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عادل عبد الفتاح محمود عبد الفتاح52187

20.519.511.518.510.512.580.563ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عامر طارق عبد الرحمن احمد عامر52188

2118.512139.5197472ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عبد الجواد جمعه الصادق حسن يوسف52189

2415.514211114.585.564ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عبد الجواد صديق محمد صديق سعد52190

23.51414.521916.58263ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عبد الرحمن حماده الشوادفي ابراهيم السيد52191

12.5111218917.562.544.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عبد العزيز خيرى عبد العزيز العدروسي السيد52192

24.51914211317.591.544.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عبد العزيز عبد الرحيم عبد الخالق عبد الرحيم52193

1415.51315.511.517.569.545ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عبد المنعم جمال محمد البكرى52194

11.51812.516.59.517.56846.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عبد الرحمن محمد محمد متولى احمد52195

22.523.51524.51419.599.556ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عصام محمد عثمان احمدعلى52196

302717.52316.519.511447ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عمر عبد الجواد الشوادفى العوضى52197

000000000ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عمرو خالد محمد حسن االسطى52198

33.527.517.523.517.519119.576.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عمرو مــحــمـــد عبد الطيف ماهر52199

1616.5916.59.516.567.566.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عــيـــد شعبان ابراهيم شحاته ابراهيم52200

222112.517.51018.58347ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370فايز جمعه محمد احمد محمود52201

1318.51514.511.51572.555ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370كريم احمد فكري حسين52202

1727.51616.515189266.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370كريم عبد المقصود محمد عبد المقصود عبد الجواد52203

28.522.517.519.51819.510666.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370كمال السيد الحسينى محمد احمد52204

22.51817191619.592.576.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد ابراهيم احمد عثمان52205

812.51117.56.516.555.545.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد ابراهيم السيد متولي ابراهيم52206

5.5114.514.54.5154056ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد ابراهيم محمد محمد عبد الهادى52207

26.52416.52115.518.5103.555.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد احمد السيد عمر احمد52208

9.5411177.5134964.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد احمد مــحــــمــــــد احمد52209

14.5121013.59.51659.546ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد احمد محمد محمد عـطـا هللا52210

2022.51417.510158446.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد احمد مصبح احمد عامر52211

28.523.51625.517.515.511164ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد احمد مصطفى محمود52212

31.5261826.516.515.5118.564.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مـحـمـد الـسـعـيـد صـالح مـحـمـد ابـراهــيــم52213

27.51416.52410.51592.563ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد السيد عبد البديع اسماعيل52214

5.517.51315.5414.555.562.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد السيد محمد اسماعيل محمد52215

128.515114.527.542ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد العوضى متولى على طعيمه52216

31241726.518.51811766.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد المهدى حسانين حسين حسانين52217

3023.517.525.51618112.564ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد جمعه عطيه حسن52218

252418.523.5121610363.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد صالح لطفى محمد عبد الرحمن52219

8999.559.540.542.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد عبد الستار ذكى عطيه السيد52220

61013.51481251.553.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد عطيه عبد الستار عبد الجليل52221

2721.517.520.51717103.554ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد فتحى محمد ابراهيم52222

1010.510166.5135343ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد محمود احمد ابراهيم52223

20.52014201414.588.563ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمد محمود عبد العال محمد عبد الرحمن52224

33.52318.524.51715.5116.573.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمود ايمن عبد الكريم بندارى ابراهيم52225

221714.5201213.585.563ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمود حسين محمد ابراهيم محمد52226

2623.515.5231614.510454ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محمود مــحــمـــد عبد البديع مصطفى احمد52227

2925.516.524121410754.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مصطفى ابراهيم مصطفى احمد52228

14.5181621101479.552.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مصطفى محمود مصطفى احمد52229

30.5241723.516.515.5111.554.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مـــعـــــاذ رمضان محمد سليم عطيه52230

4.5131317.56.515.554.553ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ممدوح محمد صالح عبد الجليل52231
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158.514.5167.515.561.564.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نادر شريف ناجى نصر الدين على52232

125.510.511.571446.542ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نبيل حماده السيد احمد52233

3129192816.518123.565.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370وليد محمد صالح محمد52234

30.5151512.511198474.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370يـــوسـف السيد رجب عبده موسى52235

33.5282028.518.520128.576.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اســراء ابو المجد منصور ابو المجد52236

29.527.517.5221319.5109.586ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اسـراء حسين عبد الغفار حسين حسن52237

35.525.518.524.5151711977ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اسراء محمد السيد صديق عبد الرحمن52238

35.528.52028.519.519.513278.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اسراء محمد حسين مصطفى على سويلم52239

000000000ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اسماء السيد محمد احمد حسن52240

000000000ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اسماء محمد محمد عبد السميع52241

3428.52028.518.519129.589.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370االء فتحي محمد عبد المنطلب52242

2713.518.51814.514.591.555.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370امل محمد ابراهيم السيد52243

3321.51926.51519.511579.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اميره ابراهيم محمد راشــــد52244

3325192916.520122.5610ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اميره بدران طعيمه بدران طعيمه52245

32.52317.526151711478ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370اميره محمد عبد المنعم السيد علي52246

27171822.5131997.557ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370امينه عبد الجواد محمد ابو المعاطى النجدى52247

2919.515.51912.51995.587.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370انوار سامح فتحي احمد سعد52248

34.52118.523.51816115.577ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايمان السيد عبد المقصود عطيه52249

20.513.51318.58.567463ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايمان ايمن محمد احمد سليمان52250

2917.511.52113159276ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايمان عبد الجواد محمد عطيه52251

31.52219.52218.518113.56.54.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايــه بهجت احمد عطيه52252

4.5101612121554.573ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايه زين محمد زين سالمه52253

2216.517.512.5131681.573ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايه سعيد عبد الغنى على محمد52254

2471416.51315.574.57.53.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ايــه مــحــمـــد ابراهيم سعد52255

34.519.5192617.516116.573ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370بــســمــه عامر سالم محمد عامر52256

23.51319.520.511.5168873.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370بسمه عصام احمد ابراهيم52257

27.57.519.517.51113.58373.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370حنان عاطف مصطفى ماهر52258

32.518.5128114473.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370خلود اسماعيل السيد احمد ابراهيم52259

302319.520.517.519110.573.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370خلود حمدى نصر اسماعيل ابراهيم52260

33.52818.53018.519128.57.54ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370خلود محمد مــحــــمــــــد سويلم على52261

000000000ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370خلود محمود امين محمود محمد52262

16.51.5191214.51463.57.54.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370دعاء وليد محمد العوضى52263

30.512.519221715.51016.54.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370دنيا شاكر على محمد52264

33.52118.524.518.515.511664.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370دنيا شكرى محمد عبد المنطلب مصطفى52265

36.52618.529.519.5191307.54.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370دنيا مــحــمـــد ابراهيم محمد ابراهيم52266

2827.519.52616.518117.57.55ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370دنيا محمد منصور محمد52267

3327.519.52618191247.55ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370رحــمه عصام ابراهيم عبد اللطيف عطيه52268

19.5618.51311.514.568.58.52.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370رغدة منصور سالم متولي52269

32.52619.526.516.5161218.52.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370رهـف خالد فوزى حسين52270

2218.519.523181910173.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ريهام مهدى صالح على حسن52271

221618.518.516179183.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370زينب عطيه ابراهيم محمد موسى52272

26.523.517.520.51717.510584ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370زينب مــحــمـــد السعيد عبد الوهاب52273

3326.5202918.517.512784.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ساره على السيد عمر52274

35.523202919.518.512784.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ساميه فايز محمد حسن حسن52275

302220191817.510983.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سحر عادل محمد عطيه السيد52276

3019.519.518.515.5151036.53.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سحر محمد سمير عبد العزيز اسماعيل52277

11.513.512.513.58.51459.574ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سلوى خالد خضر محمد خضر52278

2922.519.521.517.515.51106.54ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سماح محمد مصطفى حسن احمد52279
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31221822.518.51411274.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سماسم يحى محمد السيد متولى52280

311918.519.519.515107.585ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سمر مصطفى السيد محمود52281

3021192218.517.5110.57.54ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سميره عبد الجواد وفا ابو المعاطى52282

31.5282027.520191277.55ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370سميه يوسف محمد يوسف52283

221719191516.59274ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370شاديه عبد العال عبد المحفوظ ابراهيم52284

25161922.517.514.510084.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370شاديه محمد ابراهيم محمد موسى52285

30.518.518.523.519.516.5110.584.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370شــمـــس رضا جمعه يوسف52286

34.525.520282017.51287.53.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370شـــيريــن ممدوح عيد عوض مرعى52287

21.511.515.518.511.515.578.584.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370صفاء احمد محمود احمد اسماعيل52288

30.52018.523.519.51711286ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عديله ايمن بدر الدين اسماعيل52289

29.52119.524.519.51711486ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عفاف ثروت متولى غريب52290

332419.526.5181712175ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370عال ياسر سامى عطيه جمعه52291

000000000ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370غاده رجب احمد محمود52292

301218205.51685.56.55ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370فاديه خالد احمد عبده مصطفى52293

25.5817204.513.5756.54ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370فاطمه ثروت محمد اسماعيل على52294

3624.519271916.5125.57.54.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370فـــــدوة هانى محمد عبد الجواد البرعى52295

34.525.519.52618.514.51246.54.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370فوزيه محمد احمد عطيه على52296

36.516.516.5251418.5108.56.53ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370فيروز فوزى حسيب توفيق محمد52297

36.525.51925.51618.5122.575.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370النا احمد عمر عواطه52298

352017246.517102.575ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370محاسن السيد متولى عبد الحليم52299

34.525.518.5261519119.575.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مريم السعيد ابراهيم محمد عبد القادر52300

31.518.514.524.51218.510174ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مريم راضى عبد الجواد ابراهيم52301

29.5171623.57.515.593.574.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مريم عطيه محمد عبده طعيمه52302

301416248.51592.572.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مـــريـــــم مــحــمـــد سعيد محمد52303

31.52014.523.511.516.510164.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مريم هشام عبد هللا عبد الجليل52304

26.514.513.518.5515.57873ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370منار مــحــمـــد عبد الكريم بدوى محمد52305

34151322.5516.589.573.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370منار محمود حسن ذكى52306

30.5712.521315.57474ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370منة امين عبد العزيز امين محمد52307

33.515152321788.573.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370منى احمد متولى احمد52308

342615.53018.51812484.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370منى سالم البندارى ابراهيم سالم52309

3624.515.525.516.51811873.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مى صالح حسن صالح52310

3017.515.5259.518.597.574.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مـــي عادل حلمي فؤاد52311

23.51814.5221518.59373.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370مـــى موسى ابو المعاطى راتب52312

3423192218.519116.579.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نادية العدوى حسين حسن حسن52313

322013.526.516.519108.574.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نجالء احمد مفرح عبد العزيز اسماعيل52314

35.522.51524181911573.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ندى احمد صالح السيد على52315

32.518.5142112.51898.573.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ندى خالد عبد الحفيظ محمد52316

3725.518291918128.574.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نورا مــحــمـــد على محمد على52317

33.519182316.52011074ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نورهان احمد محمد محمد متولى52318

3019.515.523.51220100.573ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نورهان السيد علي الحبشى علي52319

291414198.51884.583.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نورهان محمد يوسف احمد52320

30.518.51423.5102096.573ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370نيره احمد محمد محمد متولي52321

2717.514.525.5121996.583.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370هبه ايهاب احمد محمد ابراهيم52322

28.517.51425.51619101.584ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370همت مصطفى مصطفى ماهر52323

3926182918.519130.583ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370والء وحيد عدالن احمد احمد52324

37.524.517.529.518.520127.584ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ياسمين السيد احمد عبد الرحمن متولى52325

36.523.517.523.5182011983.5ادارة السنبالوين  008الحجايزة ع م  0370ياسمين عبد الجواد الشوادفى العوضى52326

22.526151812.5159446ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ابراهيم احمد محمود محجوب52327
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37.52618.529.51918.5130.556.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ابراهيم اشرف ابراهيم خليل الصادق52328

282616.523.516.518.5110.555ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ابو المعاطى السعيد ابو المعاطى محمد52329

352717.52416.519.512056ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد السيد ابراهيم محمد الجوهرى52330

34.52717.52416.519.5119.556.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد صالح السيد محمد52331

18221419.591382.555.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد عادل عبد الهادى فرج52332

38281930201813545ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد عارف احمد محمد السيد52333

22.52114191217.588.554.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد عبد العزيز احمد على على52334

25.523.516.519.514.51999.554.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد عبد العظيم محمود ابراهيم فرج52335

25.521.51419.510.5139185ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد عدلى محمد حامد عبد السميع52336

1725.514.5259.51491.555.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد محمد احمد محمد المتولى52337

36.524.5182817.519.5124.555ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد محمد السيد على52338

37.5271827.51718.512746ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد محمد على عبد هللا52339

382618.528.51719.512855.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد محمد محمد محمد احمد52340

392417.527.5171912546.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد محمد مصطفى على يوسف52341

37.52716.52816.514125.555.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد محمود حسن السيد غانم52342

3325.515.523.515.513.511353ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد هانى احمد عبدلرزاق السيد52343

372816.5261615123.587ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371احمد وليد نجيب ابراهيم السيد52344

362818.52918.51813066.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اسالم خالد احمد عبده مصطفى52345

2923.511.524121310047.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اسالم عوض عبد هللا احمد52346

20.521.511.522.58.515.584.537ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اسالم محمد عيد ابراهيم52347

29231426.511.518.510467ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اسماعيل محمد عبد الحى ابراهيم حماد52348

30.5201422.510.51897.536.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371السيد محمد السيد يحيى  محمد عبد السميع52349

2722.51422.59179545ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371توفيق السيد عبدربه محمد عبدربه52350

21.5191521.58.514.585.554ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371توفيق خالد السعيد محمد عبد المجيد52351

11.517814.54.59.555.554.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371جاد السيد جاد السيد على52352

22159145.512.565.556ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371رمضان محمد رمضان السيد ابراهيم52353

31.5301928.5191912859ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371سامح ايهاب عبد الهادى محمد حسن52354

272716.52312.515.510657ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371سيف احمد محمد احمد52355

302918.5261715.5120.558ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371عبد الحميد جمعه مصطفى قنديل52356

302817.528.517.515.5121.587ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم52357

28.525.514.5271314.5108.557.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371عبد هللا ابراهيم محمود ابراهيم52358

32291826.515.51812159ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371عبد هللا احمد عبد هللا احمد محمد52359

31.527.517.528.5151612058.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371على محمد عبد الهادى حسين52360

22.524.515.524.512.514.599.556ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371على محمود على محمد52361

21.525.5162412159955.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371عمرو محمود على محمد52362

20.52213.51912.515.587.556.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371فارس رمضان توفيق وفا على52363

30.52216.5251215.510654ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371فتحى هشام فتحى محمد محمود52364

29221826.51418109.55.55ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371كريم احمد على ابو المعاطى52365

21.52217.524.5131898.55.54.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371كريم الصافى السيد عبد النبى52366

12.52017.521.5111282.55.53ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371مجدى عبد الهادى محمد حسن52367

16912.521.5918.5685.56ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد ابراهيم محمد عبد النبى52368

18.57.514.521.5819.5705.56.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد ابراهيم محمد محمد عبدربه52369

26.51015.5229.519.583.585ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد احمد السيد عبد الجليل محمد52370

25.524.517.5291714113.55.56ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد احمد فكرى سالم52371

1518.512.522.5161784.55.56.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد اشرف محمد السعيد اسماعيل52372

2728.51929.519.518123.55.59ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد السيد محمد احمد52373

33.5281929.519171296.57ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد السيد ناصر السيد ناصر52374

362819302019.513388.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد امين طارق امين محمد52375
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24.523.5142315181005.55.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد ثروت بريك خليفة بريك52376

3628.519.528.52019.5132.589ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد حامد محمد حامد52377

1317152313.517.581.55.56ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد ذكى محمد ابراهيم52378

15.521152112.520855.56.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد رضا منصور محمد52379

34282029.51920130.55.56.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد عارف احمد محمد السيد52380

24.519.5132013.517.590.55.56.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد عبد اللطيف السيد على ناصر52381

1920.51421.51414895.56ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد عبد الهادى محمد عبد المجيد على52382

21.51116.523.5121884.55.56ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد محمد احمد فؤاد ابوعبدون52383

31.525.518.5261718.5118.55.57.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد محمود عوض على محمد52384

21.517.512181113806.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد مصطفى محمد طه متولي52385

2719.515.521.514.517.5985.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمد منصور احمد منصور52386

33.52818.53019.518129.55.59ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمود حسن محمود جبر محمد52387

91813.522.511.516.574.55.57.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمود محمد عبد العزيز محمد على52388

27.525.514.528.517.519.5113.55.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371محمود محمد محمود منصور محمد52389

2728182920201225.59ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371مصطفى محمد مصطفى محمد سالم52390

3329192919.517129.55.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371مصطفى يونس عبد الصمد يونس52391

3629192920181335.57.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ناصر البهلول محمد لطفى52392

2319.517.525.51818103.55.57.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ياسر محمد حماده محمد فرحات52393

13.51512.517.51016.568.56.57.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اسراء عبد الباقى احمد مصطفى52394

373018.5292019.5134.55.58.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اسماء سليم محمد سليم52395

19161624.510.520865.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اسماء محمد احمد المرسى الجوهرى52396

252017271618.51055.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371امانى ايمن فريد محمد52397

2822.518.5281413.51115.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371امانى عاطف ابو الفتوح معوض جوده52398

16.521.515.516.515.517.585.55.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371امل منصور طه البسيونى محمد52399

3125.518281920121.55.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اميرة مفرح مصبح مصطفى فرحات52400

36.5282028.519.518132.55.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اميره عوض السيد سالم سالم52401

33.5271928.5201812858.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371اميره فكرى محمد خليل محمد52402

22.5181324.59.518.587.555ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371انجى احمد فرحان شحاته ابراهيم52403

21713196196665.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371انصاف السيد محمود محسن52404

302214.527.5141910878ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371انغام محمد على سليمان52405

3727.5192919.51613279.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371انيسه احمد عبد القادر حسن52406

36.52819.52919.517132.579ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ايمان ابراهيم احمد ابراهيم52407

24.5191626.5171610378.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ايه السيد جاد السيد52408

1712141811.515.572.557.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ايه جمعه حسن عثمان52409

24.520.517.526.516.518.5105.557.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ايه حاتم محمد السيد على52410

20.517.511.51814.514.58268ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ايه فاروق احمد محمد اسماعيل52411

32.52717.522.518.516.511878ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371بثينه رضا لطفى محمد محمد52412

35281928.52016130.579.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371بوسى عالء على عبد هللا حسن52413

3325.51727.5171612079.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371حنان احمد السيد السيد سيد احمد52414

2625.5152813.516.510858ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371حنان عبد العزيز شعبان محمد عيد52415

272214.52714.51910577.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371حنين على محمد اسماعيل52416

30.5231525.515.518109.558.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371حنين وائل حسن محمد52417

30.5281728.518.519122.579ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371خلود شحته فوزى عالم52418

31271428.517.51911879.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371خلود على محمد عبد الرازق52419

يا تامر رمضان فتحى52420 25.525172215.51610579ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371دال

يا عادل بدوى محمود اسماعيل52421 3628.519.529201713379.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371دال

20.521.517.519716.585.558.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371دعاء صابر السعيد السيد شحاته52422

302717.52112.519.510858ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371دينا احمد عطيه رمضان52423
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28.523.5152212.518101.567.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371دينا عابد محمد عيد52424

3026.518.5241417.511366ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371راحيل سمير السيد ابراهيم متولى52425

يا يوسف متولى يوسف متولى52426 3025.516.51310169567.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ران

38.529.5202919.519136.558ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371رحاب ابراهيم مصبح ابراهيم عبد الرحيم52427

34.527.519.52715.519.512458ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371رحاب محمد منصور قاسم محمد52428

24261120.5913.590.577ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371رحمه عبد القادر صابر رمضان52429

362919.528.5201113353ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371رحمه ياسر عبد الكريم عبد المعز52430

3628.5202918.51913268.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371رضا احمد محمد البندارى ابراهيم52431

29.521.51625916.510169ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371رنا محمد جمعه السيد عيد52432

29.523.51819.5718.597.558.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ريم ايمن محمد ابراهيم السيد52433

262417.5177.519.59259ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371زينب السيد عبد القادر على52434

34.52819.527.519.52012969ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371زينب سمير فرج متولى عبد هللا52435

3527.51926.515.517.5123.569.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371سامراء سمير صابر محمد على52436

35.527.5202818.517129.559ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371سماح ابراهيم عبد البصير السيد متولى52437

37.529.5202818.516133.567.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371شروق السيد محمد السيد52438

271915.519111691.557ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371شهد محمد عبدربه الهادى52439

30.523.517.5241619.5111.558ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371شهد محمد عوض عوض هللا52440

17189.520.56.51971.558ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371صافيناز محمد محمد خميس متولى52441

36.528.5203019.520134.559.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371صفاء احمد ضاحى محمد عبد العال52442

3526.5182718.52012569.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371عفاف سليم فوزى عالم على52443

362920281918.513289ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371عهد امل الجوهرى حامد سليمان52444

30.52918.52417.518.5119.557ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371فاطمه محمد ابراهيم محمد السيد52445

2125.5822.57.518.584.557.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371فوزيه عبد الهادى محمود ابراهيم52446

34.52918.52619.518.5127.577ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371لمياء حامد هارون محمود اسماعيل52447

363020302020136610ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ليلى السعيد انور حجازى يوسف52448

20.5208.52010197966.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ليلى جمعه محمد على المتولى52449

34301630201713068ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ليلى محمود عطيه سيد احمد52450

39.53019.53020201397.510ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371مروه عبد العظيم محمد ابراهيم سليمان52451

362718.5301920130.589ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ملك عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد52452

34.52816.525.51820122.56.57ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ملك محمد لطفى محمد محمد52453

2115.59215.5157267.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371منار صالح ابراهيم عبد الحليم ابراهيم52454

29.523.51326.5917101.58.57.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371منى كامل احمد محمد السيد52455

26.523.51326.57.5159757.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371مى عبد النبى محمد عبد النبى محمد52456

25.5231019.5914.58767.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371مى محمود محمد لطفى محمد52457

34.52818301920129.599ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ندى ابراهيم عبد القادر محمد محمد زاهر52458

33.52917301920128.58.57ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ندى السعيد محمد عبد الحليم احمد52459

28.525.5152716.516.5112.58.59ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ندى حسام حماد محمد ابراهيم52460

29.520.514.527.51416.510657.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ندى حسين السيد حسين محمد52461

33.525.5173017.516.5123.588ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ندى عبدربه عبد الحميد جبر سالم52462

30.52717.524.52016.5119.598ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371نرمين عبد العظيم محمد احمد ابراهيم52463

30281825.51916.5120.56.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371نعمه المرسى محمد مرسى52464

26.5251727.517.518113.58.58.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371نورهان السيد فتحى احمد على52465

362918.529.519.516.5132.58.58.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371نورهان ذكى محمد ابراهيم52466

281514.5209.514.5878.52ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371نيره احمد عطيه ابراهيم محمد52467

292215.528.51416.510965.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371هناء احمد محمد عبد المنعم عبد هللا52468

2314.51022101679.57.55.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371هنادي ابراهيم متولي يوسف متولى52469

36.52918.529.52016.5133.567ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371هويدا مصطفى على مصطفى على52470

3428.518.529.519.516.51308.57ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371وسام عبد المنعم ابراهيم فرج52471
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30.521.513.52812.51610666.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371وسام محمد عبد الفتاح على محمد52472

342817.529.51916.51288.58ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371وصيفه مدحت صالح السيد52473

3124.51628.5141611467ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371وفاء عواد منصور محمد52474

332615.5281516.5117.57.57ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371وفاء محمد الشبراوى عبد المقصود52475

24.519112611.516.5928.57ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ياسمين اشرف محمد السعيد52476

3019.51226121499.576.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371ياسمين وائل حسن محمد52477

3125.517.526.51515115.566.5ادارة السنبالوين  008غزاله ع م  0371يمنى محمد يوسف عبد المجيد52478

13.58.513.513.510115947ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ابراهيم الشحات ابراهيم الدداموني ابراهيم52479

2712.5151514.514.5845.57ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ابراهيم عادل عنتر السيد محمد الشقرى52480

22512.51312.512.56547ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ابراهيم هانى جوده محمد52481

14.57.513.516.58.516.560.53.58ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد السيد وهبه عوض الزمزمى52482

31.5121419.51316.59048.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد تامر شوقى محمد متولى52483

209.515221315.579.53.57ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد حماده احمد على يوسف52484

2113.516.52012.51583.557ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد حمدى مصطفى محمد الزناتى52485

21312.516121664.555ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد شبل عبد العزيز على52486

17.515.51318.51115.575.548ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد على السيد عبد الوهاب52487

33.520.517.52518.516.511548.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد عماد عطيه موسي الديب52488

33.515.51625.514.516.510547.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد ماهر  عبد العزيز حسين52489

23.5141317.511.51679.547.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد محمد السيد احمد البربرى52490

31.525.51729.51917122.54.58.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد محمد عبد السالم عبد العزيز محمد52491

000000000ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد محمد فتحى محمد حسن52492

28.517161915.513.59648.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد مدحت عبد الغني صادق52493

2314.51717.513.51685.53.58.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد وليد شوقى عبده احمد52494

2514.516.519.516.5179258.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372احمد وليد محمد رمضان محمد52495

181413.51310.516693.56ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372السيد مصطفي محمود ابراهيم52496

3420.518252019117.559.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايمن صالح منصور على52497

221916.521.510.51789.548.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372بكر رمضان احمد امين52498

29.51917.523.512.51510248ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372بالل عمرو فتوح امام محمد حديد52499

27.51914.525.5131999.54.59ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372جمال شعبان عبد المعطى عبد الرحيم52500

28.520.5182615.518108.567ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372جمال محمد جمال غريب52501

3624.51927.516.518.5123.565ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372جمال محمود شوقى محمد52502

32.524.518.52616.51811865ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372حمدى رجب محمد السعيد52503

34.52619.526151912166.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372خالد حمدى عطيه محمود بدر52504

27.5221025.513.518.598.554.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372خالد علي السيد علي الدمراوى52505

27.520.5172212189955ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372رأفت يسرى عبد السميع السيد سعيد52506

25.521.5162310.518.596.545.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شوقى اسامه شوقى سالم عبد الحميد52507

33.5231927.514.516.5117.558.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبد الرحمن احمد محمود عبد العال52508

3119.513.5228199458ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبد الرحمن انور محمد عبد الحميد52509

252012.520.56.51884.556ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبد الرحمن محمد السيد حسين52510

261110.5175.5177044.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبد الرحمن محمد حبيب طلبه52511

30.5171427.512.519101.545ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبد هللا ايمن اسماعيل خليل محمد52512

3320.51625.51318.510864ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبد هللا عبد الناصر طلبه عوض هللا52513

20.514.511.513.510.51570.554.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبد هللا عرفات محمود ابراهيم محمود52514

33191723.59.517.510258ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عوض عوض بدوى السيد الشقرى52515

27.51414.519.57.5168367ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372فارس احمد شوقى محمد متولى52516

31.52416.5251016.510768.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372فارس شعبان عبد الحليم عبد الجواد52517

30.518.51622.51016.597.558.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372فارس محمود فتحى مصطفى52518

28.52215.522916.59765.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372كريم انس طه سعيد52519
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15.513.512.516.55.58.563.555.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مازن ثابت السيد عبد الرازق52520

1713.51415811.567.553.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مجدي محمد احمد الدداموني ابراهيم52521

3423.514.519.512.515.510466ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد السيد عثمان المرسى سعد52522

917416.56.512.55353.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد حازم محمود شبانه52523

34.526152312.51611157ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد راضى عبد الستار السعيد بسيونى52524

25.5171318.57158146.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد راضي محمد محمد النجار52525

16.523.513.518.5614.57878.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد ربيع احمد السيد محمد الشقرى52526

3323.5152818.517.511858.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد رجب طلبه عوض هللا52527

24.51713197.5128154.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد رجب محمد السعيد52528

302416.524.514.519.5109.569ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد عامر السيد مصطفي52529

36.525.518271717.512469.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد عبد الناصر محمد عبد المجيد52530

32.525.519.526.516.519120.579.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد عماد محمد مصطفي52531

3526.519.52719.518127.568.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد محمود عبد الهادي محمد52532

28181325616.59058.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد مختار محمد عنانى ابراهيم52533

2619.57.517.591779.546ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمد ياسر ابراهيم السيد52534

35.52717.528.519.518.512847.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمود شحته محمود ابراهيم محمود52535

36271928.51919.5129.559.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمود على شكرى السيد سعيد52536

22.521.518.520121594.557.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمود فرج ابراهيم عبد المقصود52537

282214.5237.515.59557ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372محمود مختار محمد عنانى ابراهيم52538

3019.513.5257179576ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مصطفى احمد احمد السيد البرعي52539

29221422.510.5179858ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مصطفى وليد عبد السالم السيد52540

23221420.5817.587.559.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مصطفى ياسر عيد محمد السيد52541

31.520.516.5141717.599.558ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هانى سمير جمال محمد52542

3717.518.514.516.517.510458.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هيثم عزمي فرحات السيد52543

2821.51413.515179258.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372يوسف ابراهيم طه ابراهيم52544

20.516.5101311.51471.546.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372يوسف حسني عبد العزيز حسين52545

281913121111.58367ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372يوسف محمد على محمد سعد52546

37252022.51817.5122.5610ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اسراء الغريب عبد الستار حامد ابو شعيشع52547

3627142417.517.5118.5610ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اسراء رجب يوسف عبده حسن52548

3925202518.517.5127.5610ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اسراء شعبان رافعى صادق52549

36.52219171617.5110.568.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اسراء صبحى توفيق عبد الرحمن ابراهيم52550

35.524.5182016.519.5114.557.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اسماء عبده السعيد عبده52551

35.521.51822.517.5181157.57.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اسماء عراقى عقل متولى52552

15.52.563.51.516.52954ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372االء احمد على محمد52553

3722.516.514.51714.5107.567ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372االء صالح محمود السيد52554

3524.518.51515.516108.55.58ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372االء وليد فوزى احمد52555

35.52518.5251818.51225.53.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372الهام محمد الشحات طلبه52556

3826.518.514.516.516.511476.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372امل ايمن الشحات جمعه52557

3021.513.59.51512.589.555.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372امنيه محمد عبد الغني عبد السالم52558

37.524.517.5181716114.559ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اميره احمد زيدان السبد52559

3624.516.520.516.517.511457.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اميره اسامه سعد جوده سعد52560

33.524.517.52115.517.511258ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اميره السيد عبد العزيز محمد52561

38.526.517.524.51917.512659ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اميره شعبان لطفى ابراهيم52562

1812.56.514515.5566.52ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372اميره طارق السيد فهمى52563

13143143.512.547.552.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايمان احمد حسين احمد على52564

25.52215.5151216.59064.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايمان احمد كمال عبد المجيد52565

322519.520.513.517.5110.57.57.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايمان طلعت الشحات سعيد52566

30.5251722.516.517111.57.58ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايمان محمد احمد البدوى السيد حسين52567
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38.52619.52920171338.58ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايمان مصطفى حامد محمد سالم52568

392718.528.518.516131.55.58ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايه اسماعيل ابراهبم اسماعيل الشقرى52569

372316.52115.51611367.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايه حسن محمد السيد الطنطاوى52570

3824.518221816.5120.567ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ايه هانى محمد ذكى52571

20.516.58.51481667.556ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372بثينه ناصر محمد عبد اللطيف52572

2621.515.5181315.5946.57ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372بديعه محمد عبد الهادى محمد طه52573

362618.528.52016.51297.57ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372حنان الشحات عبد السالم عبد هللا52574

يا اشرف فرحات مصطفي52575 36.52516.523.510.516.511287.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ران

2418.5161881884.563.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372رحمه عبد الهادى عوض محمد صقر52576

22.517.512.51671675.573.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372رحمه محمد صقر محمد عوض52577

111813145146175ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372رضوى عابد السيد احمد محمد الغندور52578

3227162418.517117.564.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372رفاء رأفت عبد السميع السيد سعيد52579

36.525.519.523.518.519123.566ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372رواء نبيل على ابراهيم الشقرى52580

2417.510209.514814.55.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372روان هاني محمد منصور52581

25.514.515.518.512.51786.55.57.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372زينب خليل عبد العظيم السيد52582

3117.516.51916171005.57.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372سارة محى الدين رمضان على احمد52583

23.52115191517.593.55.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ساميه جمال صبرى احمد عيسى52584

000000000ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372سعديه سعيد حنفى محمود52585

16.515.512.51581667.567ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372سلمى السيد محمد عثمان52586

28201621.516.519.51025.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372سميره احمد محمد محمد النجار52587

32.525.519211817.511667ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372سميه بندر فاروق عبد الوهاب52588

3125.517.520.516.51811166.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شروق البندارى عبد الغنى ابراهيم محمد52589

312414.52113.518.510466.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شروق تامر صبرى مصطفى حافظ52590

2526.51218.512.51894.566.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شمس سليم احمد علي52591

10.59.558310365.54.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شهد الشحات السيد ياسين52592

1524.51015918.573.55.55.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شهد ايهاب شحته لطفى  جاد52593

312718.52419.519.512067ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شهد محمد حمد علي السيد52594

3225.5162418.519.51165.57ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شهد محمد على احمد على52595

3126.51522.51619.51115.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شهد هانى فرحات مصطفى52596

2524.514.518.517.51910067ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372شيماء يونس عوض يونس52597

32.527.51722.519.51911987.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372صفيه سالم عبد المجيد سالم52598

3426.518.5211819.511866.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عبير محمد محمد عبد المجيد52599

34.522.518231818.51165.57.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372عال نبيل السيد فايز52600

322616.521.5181911457.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372علياء عصام على ابراهيم الشقرى52601

3025.514191518103.53.57.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372غاده رجب بنوى مصطفى52602

30.52414.520.51418103.537ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372فاطمه حمدى احمد محمد البرعى52603

30.526.51518.51915109.558ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372فاطمه ممدوح عبد العال السعيد52604

28.517.5131714.510.590.547.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372فرح عقيل ابراهيم راضى الدسوقى52605

27.524.514.51815.515.51007.56ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مريم احمد  فوزى احمد ابراهيم52606

21.52213.515.5141486.54.56ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مريم ايمن عبد الحميد عبد العاطى52607

26.52214.517.512.5149357.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مريم زغلول عبد السالم محمد52608

23.5201413.512138357ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372منار رجب احمد الحسينى52609

16189.5138.511.56533.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372منار عارف سليم صادق52610

25.52013.5201416933.54.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372منال هانى لطفى محمود متولى52611

3725.516.528171712447ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372منه هللا صبحى الشحات عبد الحى52612

3123.516.520.51716.5108.546ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372منه هللا محمد محمود عبد هللا52613

34.526.513.52015.512.511036.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372منيره طاهر فوزى حسن محمد52614

30.520.516.517131497.556ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مي رمضان  عبد الرازق عبد العاطى52615
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362517.519.514.516112.559ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مي عبد السالم محمد يونس52616

38.52819301917.5134.558.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مى محمد عبده رزق52617

3927.51829.52018.513458ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مى محمد على عبد العزيز52618

17146.5114.595363.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372مى هانى عطيه طلبه52619

39261929.52018.5133.558.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ناديه رجب على محمد52620

352517.5281817.5123.568ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372نجالء ابراهيم خليل محمد52621

35261726181512278ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ندى تامر شوقى عبده احمد رفاعى52622

16.5181168.57.5603.56ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ندى جابر صبرى عبد الرازق52623

2221.512.511.510977.52.55.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ندى عبد الباسط رمضان عبد العظيم52624

3117.51417.59.52089.56.56ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ندى عمر محمود عمر52625

5.51511.518.571357.56.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372نغم االمير حسن محمود محمد52626

17.5111419.5715.5696.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372نوره السيد محمد محمد ابو شعيشع52627

33.516.516241418.51048.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372نورهان تامر شوقى محمد52628

27.52017249.5199877ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372نورهان فرج السعيد بسيونى52629

28.519.519241015.51015.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هاجر اسامه جمعه عبد الحميد احمد52630

3930192916.517133.57.58ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هاجر ذكريا محمود محمد زغلول52631

38.528.5183018.520133.576.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هاجر سامى فوزى احمد ابراهيم52632

37.526193019.52013279ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هاجر سعد ابراهيم عياد احمد52633

3323182412.519.5110.567ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هانم الراعي محمد محمد ابو شعيشع52634

27.516.517.525.59.51996.577ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هبه جالل عبد العاطى صادق52635

26.518.51724.58.5139587ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372هدير السيد ابراهيم احمد52636

393018.53018.519.51367.59ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372وعد حماده زغلول ابو االنوار52637

30.522.515.52714.52011079ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372وفاء محمد السيد محمد52638

3525.51928.519.520127.58.58.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372والء رمضان عبد الوهاب السيد52639

32.5211922.511.518.5106.56.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372والء عطيه الشحات جمعه رزق52640

2113.51323.510.51981.56.56.5ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372يارا بكر شحاته الباز52641

31.522.51627.515.519.51138.58ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ياسمين السيد المغاورى احمد السقا52642

272314.525.5917.59968ادارة السنبالوين  008بشمس ع م  0372ياسمين عبد هللا محمد عبد هللا52643

3424.517.528.51919.5123.559.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ابراهيم احمد ابراهيم حسن حامد52644

26201227171910259.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373احمد رضا عبد العظيم طه السيد52645

2917.510.525.511.5129459.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373احمد محمد صالح مصطفى عبد العال52646

35.528.51828.51817.5128.567ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373حازم عبد الفتاح علي عبد اللطيف احمد52647

28.519.51125.59.51794510ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373حازم مسعود السعيد عبد اللطيف حسن52648

31.521.512.524101699.579.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373حسن السيد احمد والي السيد52649

37.52917.529.519.519.5133710ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373رائد محمود عبد اللطيف عثمان عبد العزيز52650

33.52118.523.513.51811089ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373زياد محمد ابو الفتوح بدران حسن52651

36.524.516.5251718.5119.5810ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373عبد الرحمن جمعه مصطفى مصطفى احمد52652

37.52820282019.5133.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373عبد الرحمن عبد هللا السيد عبد العزيز السيد52653

2822.516.526.516.518.511088.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373عبد السالم سمير عبد السالم احمد مصطفى52654

3928.520302020137.57.510ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373عزيز محى عبد المنعم محمد موسى52655

141010.52311.516.5697.59ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373على سا مح عبد هللا سعد محمد52656

33.524.516.5261720117.57.59ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373على قمر على محمد السيد52657

3421.51526.51519.51127.58.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373كريم محمد ابو الفتوح بدران حسن52658

3726.518.528.51819.5128.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373مازن محمد عطيه شحاته52659

25.55101761763.586.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمد السيد عبد العظيم احمد السيد52660

332714.52612.519.511389.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمد ايمن محمد شحاته عثمان52661

302211.525.51219.51019.59.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمد حمدى عبد الباسط محمد ابراهيم52662

32.522.515.525.51518.5111810ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمد رضا محمد محمد محمد52663
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251615217.515.584.588.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمد طلعت جبر صديق محمد52664

33.5271828.51919.512689ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمد عبد هللا عبد الفتاح فرحات رمضان52665

34.526.515.528.5201712589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمد وجيه محمد فؤاد عبد الحميد52666

332416.527.51615.5117810ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمود رضا عبد الحميد عطيه السيد52667

3121.516.5221416.510589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373محمود محمد احمد محمود عبد الرحمن52668

202015.518.5614.58079ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373هاني محمد مصطفى كامل حسن52669

17.518.511.519101176.588ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373هشام سامى عبد السميع محمد52670

38.52919.529201913689.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ابتهال رمضان احمد محمد عمر52671

39.527.51829201813489.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373اسراء السيد حامد عبد الفتاح52672

3525.517.525.51917.5122.589ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373اسماء احمد محمد صادق البهنسى52673

32.520.516.5151316.597.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373اسماء ربيع محمد حامد قنديل52674

34.522.51625.51816.5116.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373اسماء محمود احمد محمود مصطفى52675

39.523.5172818.517.5126.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373امل عبد الواحد السيد عبد الواحد السيد52676

39.528.519.528.52016.51368.59.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ايمان رمضان عزالدين مهدى عبد الرحمن52677

3627.5181719.518.511889ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ايه جالل خليل محمود على52678

38.527.517.5282017.5131.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ايه جمعه محمد احمد ضيف هللا52679

33.52216.52118.517.5111.57.59ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373بسمله متولى صابر طه محمد52680

38.528.516262017.512989.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373بسمه السيد فتحى محمد حسن52681

38.528172219.517.512589ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373خضره محمد عبد العظيم طه السيد52682

38.527.518.523.519.517127.589ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373خلود عادل عبد المقصود حامد فرحات52683

27.521.5151313.516.590.57.58.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373دنيا رمضان مصطفى مصطفى احمد52684

36.527.516.526.51816.512589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373رحمه صبري محمد جالل ندا ابراهيم52685

36.521.517.5272018122.589ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373سهام ماهر شحاته عمر اسماعيل52686

38.52519262019.5128.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373شروق محمد خيري محمد52687

3415.512.520.58.518.59189ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373شهد حسن صابر طه محمد السيد52688

3216.512.5221018.59388ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373شهد هانى حسن رمضان حسن52689

27.520.51421.5718.590.587ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373شيماء محمد طه لطفي52690

26.51311.520.5418.575.587ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373عزيزه هشام الشربيني ابراهيم حسن52691

37.5281828.52019132810ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373علياء رضا محمد محروس52692

38.525.518.5282019130.589.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373مريم ابراهيم عبد القادر ابراهيم حسانين52693

36.526.519281818.512889ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373مريم رضا مصطفى مصطفى احمد52694

3928.5202919.518.513689.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373مريم محمد عبد الفتاح حافظ على52695

3726.518.5282018.513088.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373مريم محمود محمد عطيه الطنطاوى52696

3926.518.528.519.519.513289ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373منى عبد اللطيف شبل عبد اللطيف متولى52697

322311.52314.518.51047.55ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373نانسي محمد محمد طلعت محمد52698

29.516.51322.58.5149085.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ندا موسى على عبد هللا ابراهيم52699

23.511.514204157386.5ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ندا يسرى عبد العزيز عبد الحميد عبد العال52700

342415251517.511368ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373هدى محمد غيطان محمد العوضى52701

3527.515.523.516.51811868ادارة السنبالوين  008عبد اللطيف عثمان بكفر قنصوة  0373ياسمين محمد علي احمد شعبان52702

29.52014.52310169766.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374احمد رضا مصطفى ابو الفتوح52703

28.51715.52512179868.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374احمد عبده سالمه موافى52704

33.528.51825.51417119.559.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374احمد يسرى محمد خليل52705

23.51315.522.51216.586.557ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374عبد هللا ياسر السيد ابراهيم52706

2421.51524131797.558ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374مؤمن السيد شوقى السيد52707

28.526.51527.51218109.558ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374محمد حمدى عبد المعطى محمود فرحات52708

26.521.515259.518.597.556ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374محمد رضا راتب حماد52709

29.526.513.527.51918.5116510ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374محمد على منصور على52710

21.512.5112215.51982.558.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374محمد مصلحي عبد الخالق ابراهيم52711
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32.52715.526.51919.5120.5610ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374محمود محمد احمد عبد هللا سرحان52712

2019.513.519.512.517.58555.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374محمود ياسر احمد الرفاعى على السيد52713

32.52417.5281920121810ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374اسراء عارف الهادى عباس52714

29.52112.52217.519.5102.5710ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374اسماء حسن عبد الحليم البيومى52715

26.52414.52519.519.5109.5610ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374اميرة ايمن خميس صبحى مصطفى52716

282413.52214.519.5102510ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374ايمان ابراهيم سرور محمد52717

28.526.514.526.519.520115.5510ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374ايه عماد مصطفى محمود52718

33.5231523.51820113510ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374دنيا محمود الهادى السعيد52719

30.524.5142415.520108.559ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374ذكرى زغلول محمد سعد52720

3228.51526.51819.5120510ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374شذى شعبان شفيق محمود52721

30.52614.522.517.518.511158.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374شهد البدوى السيد محمود52722

252314201719.59959ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374شهد ايهاب فتحى يونس عطيه52723

252113.522.517.52099.5510ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374مروه احمد مصطفى ابو الفتوح52724

3224.513.52314.519.5107.569.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374منه عادل عبده يونس52725

272212.521.514.51997.559.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374منه عطيه ابراهيم عطيه52726

31.528.51723.519.52012059.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374ندى عبد الحليم صدقى عبد الحليم52727

292414.52218.52010859.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374ندى مجدى احمد ابراهيم52728

34.528.517282020128510ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374ندى ناصر السيد فايد52729

35281727.51919126.569.5ادارة السنبالوين  008الشهداء ع م بالبكاريه  0374هاله شحاته احمد شحاته52730

20.520122391884.557ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375ابراهيم السيد ابراهيم السيد عبد اللطيف52731

20.518.511.523.5918.58346.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375ابراهيم حسين ابوناصر حسين متولى52732

20191224.581983.557.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375ابراهيم عبد المعطى محمود عبد المعطى صالح52733

36.527.518292017.513158.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375احمد اسامه محى محى ابراهيم52734

37.52818.529.519.517133610ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375احمد رشدي عبد العال الشحات52735

6.519.58.522.55.514.562.564.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375احمد سليم عبد الجواد السيد متولى52736

26.521112512.5199665.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375احمد سمير احمد عبد الوهاب سالم52737

37261828.52019129.557.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375عبد العزيز حسين ابراهيم وهبي- احمد52738

7155.5165.5144964.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375احمد عبد العزيز محمد الشبراوى عبد العاطى52739

35.526.518.52919.519.512968ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد عطيه- عبد العزيز محمود- احمد52740

2518.51022.57.517.583.586.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375رمضان- محمود- عصام محمد- --احمد52741

15.513821.57.518.565.556.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375احمد محمد رجب عطيه رمضان52742

33.523.516.5271519115.556.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375احمد هشام محمد عبد الوهاب العوضى52743

14.516.59.522718.569.556ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375رضا محمد حسانين سالم احمد52744

26.516.51219.511.5208655ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375رمضان محمود الشبراوى احمد حسن52745

9.5158.520.59.513.56354ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375عادل محمد محمد عبد الحميد52746

25.525.513.521918.594.565.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375عبد الرحمن عصام السيد يوسف عامر52747

20.5191320.58.516.581.565.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375عبد هللا هانى عبد هللا عبد المقصود52748

29.5271528.51312.511365.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375عالء اشرف حموده احمد حموده52749

29.52214.523141610357ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375على شوقى مصطفى محمد مصطفى52750

30.526.517.52216.519.51137.58ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375عمرو خالد محمد فتحي السيد52751

11138.5219.511.5634.58ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375فارس محمد طاهر عبد العاطى محمد52752

231815221218907.59ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375فارس محمد محمد سالم منصور52753

141114.5211217.572.569ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375فتحى عطيه فتحى عطيه حسن52754

35.526.52026.52018128.57.57.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375كريم احمد عبد العزيز احمد52755

29.52617.526.51817.5117.54.57.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد احمد احمد لطفى  عبد اللطيف محمد52756

2618.5182212.5189758.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد السيد احمد الطنطاوى احمد52757

302115.522.512.519101.569ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد السيد حلمى عبد المجيد سالم52758

37.529202919.5191356.59ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد الشحات عبد اللطيف عبد المجيد سالم52759
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3426.518.52417.518120.56.59ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد عبد الصمد على سالم احمد52760

141713.522.510.518.577.556ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد مسعد عبد الوهاب حسن احمد52761

38292027.519.5191347.59.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمد وصفى ذكى محمود عقل52762

33.527.519.525.517.516.5123.54.59.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375محمود عبد العزيز عبد اللطيف محمد على52763

3.5614.5197.516.550.54.58ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375هاني رفعت محمد على حسن52764

2713187.56.547.557ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375يسرى عصام يسرى حامد سالم52765

16.56.515.515.5917.5634.56.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375الشيماء احمد السيد العوضى منصور52766

21.58.51718.51015.575.587ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375امانى شعبان احمد عبد العاطى محمد52767

18.5101819.51117777.57ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375امل حاتم زغلول عبد العاطى اسماعيل52768

26.5241817.51318995.57ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375امل حماده عبد العزيز عبد الوهاب سالم52769

1721.59.5103.510.561.56.56.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375امل عصام سعد سعد متولي52770

393020302019139610ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375امل فوزى رمضان اسماعيل مصطفى52771

28.525.51822.51819112.559ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375امنيه بركات لطفى بركات احمد52772

2827.518.524.517.5191165.59.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375اميرة السيد الددامونى عبد اللطيف52773

3324.518.523.518.51611869ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375اية تامر عمار سعد متولى52774

112519.523.59.51188.55.58ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375ايمان موسى السيد موسى احمد52775

342820211615.511967.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375بسنت احمد متولى احمد احمد52776

25.521.516.518.51012.59267.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375حنان عنتر السيد العوضى منصور52777

000000000ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375دنيا محمود حسن محمد الشوبكى52778

36.52920211717123.566.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375رحمه رمضان السيد سليمان مجاهد52779

21.524.51718716.58856.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375رحمه محمد السيد احمد صديق بدوى52780

17.52312.513.53.511706.56.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375رحمه وائل احمد محمد عطيه52781

39292026.51919.5133.5610ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375رواء السيد محمد شوقي ابراهيم فرج52782

33.52719241317.5116.566ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375سهام هاني محي محي ابراهيم52783

34.52720261719.5124.566ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375سهيله حمدى احمد محمد ابراهيم52784

3328.519.520.514.514.51165.55.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375شهد احمد بدير محمود52785

272516189.516.595.55.57ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375شهد محمد عبد الفتاح محمد عيسى52786

25.522.5182010.51696.55.56.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375عفاف احمد رجب عطيه رمضان52787

25231622161710269ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375غاده احمد شفيق عبد السالم رمضان52788

29.524.518.52417.519.51145.510ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375فاطمه احمد النبوى السيد صالح52789

25.522.5182016.518102.55.59.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375فاطمه ايمن محمد عبد الفتاح اسماعيل52790

64.5961926.54.58ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375فاطمه عطا احمد عبد العزيز52791

31.513.51722.5151799.55.59ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375كريمان محمد السيد عبد المنعم السيد52792

3424.518.520.51617113.569.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375ليلى عنتر محمد سالم احمد52793

2618.516710.5177868.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375مريم ابراهيم على محمد على52794

3210.52.51.510.519.54.58ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375مريم الخميس محمد عبد العال مصطفى52795

2525161614.51796.5510ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375منار سامح لطفى بركات احمد52796

272717.5241917.5114.5510ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375منار طلعت فهمى احمد حسن52797

23.514.5182012.514.588.55.59ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375منه ماهر سالم احمد احمد52798

3428.519251817124.5610ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375منى رشدى محمد احمد محمد52799

2020.517.523.515.5199759ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375مي السيد الشحات عبد السالم رمضان52800

3526.519.524.51919.5124.55.510ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375مي محمد محمد البدراوى بدر52801

000000000ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375ناديه هانى عبد هللا عبد المقصود عبد الحليم52802

3427.5192617.516.51245.510ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375نغم احمد عبد الفتاح محمد عيسى52803

3527.52027.519.519129.5510ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375نورهان حسين على عبد الفتاح اسماعيل52804

000000000ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375هدير محمد عبد الحافظ سعد متولى52805

21.51416146.516725.59.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375وسام وائل عمار سعد متولى52806

221618.512.57177669.5ادارة السنبالوين  008الجاليله ع م  0375وفاء السباعى مصطفى فهمى محمد52807
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2618.51520.51116914.56.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376احمد عوضين عبد العليم حسن نجم52808

2219.516.518.516.5199347ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376احمد فضل محمد فرج52809

302417.529.51916.51205.58ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376السيد هانى السيد احمد السيد52810

2818182617.518.5107.546ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ايمن محمد حسن رمضان52811

30.51715181517.595.54.57ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376حمدى رمضان احمد محمد حسين52812

3628202919.517.5132.54.57.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376عاطف محمد عاطف فوزى اسماعيل52813

1918.5112016.515.58557ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376عبد الرحمن طلعت طلعت حسين ابو النجا52814

31.52518261819118.547.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376على محمود متولى احمد على52815

14171017.512.518.57156ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمد اسماعيل محمد هالل احمد52816

242116211518.59748ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمد السيد ابراهيم حسانين52817

22.523.518.5211719.5102.54.57ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمد السيد ابراهيم عبد اللطيف على52818

2726.51819.516181073.56.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمد السيد محمد السيد مصطفى52819

3625192819.517127.55.57ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمد مصطفى عبد الباسط محمد محمد بدوى52820

25.52517.522.51617.5106.546ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمد هانى السيد احمد السيد52821

1010.51519.51515.57045.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمود فيصل عبد الجواد حامد محمد جامع52822

131514151111.56854.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376محمود محمد حماد السيد السيد52823

332718.52919.519.512757.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376يوسف اسماعيل عبد المعبود السيد عقل52824

23.5201619.515.51594.547ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376احالم احمد على حسن خليل52825

2923.51723.515.516.5108.557.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376اسماء محمد محمد عطيه احمد52826

321918.528.517.516115.5810ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376االء راضى الغنيمى احمد صديق بدوى52827

35.522.5183018.519124.5810ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376امانى ايهاب عبد الغنى احمد سالم52828

2820.5723.56.51685.586.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376امل احمد عبد الحميد عبد المقصود52829

28.51482610.516.58788ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376امل خليل على حسن خليل52830

33.52714.5251717.511768.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ايالف عبد هللا محمد صادق توفيق52831

37.529.519.5302018136.55.59.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ايمان موسى احمد موسى محمد52832

3729.519.529201813589.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ايه السعيد محمد محمود سالم52833

36.52918.529182013189.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ايه صبرى حسن محمد حسن52834

38282029.518.518134810ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376تبارك على احمد محمد شرف52835

362817.5301919130.58.510ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376جنه عبد المنعم سامى السيد على52836

38.529.520292014.513787.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376حنان السيد ابراهيم محمد محمد52837

32.528.518.53017.520127810ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376حنان ربيع الشبراوى محمد مصطفى52838

3629.5203018.5201348.510ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376حنين السيد عبد الحق حامد الجندى52839

36.52919.53019201348.510ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376رحمه ياسر محمود محمد52840

35.525.519.529.519201298.510ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376رحمه يسرى شعبان محمد حسين52841

34.528.518.5301818129.58.510ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376روان خطيب محمد حسين حسن52842

32.517.51729.51717.5113.58.510ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376زينب احمد سويلم احمد على52843

32.516.512.5281613105.58.59.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376زينب محمد احمد عبد العزيز احمد52844

3526.517.529.518.5161277.510ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376سما السيد محمد رمضان المرسى52845

31261920141911069.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376شروق عمرو عبد النبى رمضان المرسى52846

39.529.52029.51918.5137.58.59.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376شروق مدحت احمد عبد الحليم عبد الرحمن52847

000000000ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376شرين السيد حامد محمد  سليمان52848

362919.525.51316.512369ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376شهد رمضان محمد رمضان المرسى52849

32.52818.524131911669ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376شيماء محمد عبد السالم اسماعيل المهدى52850

372819.527.51719.512979.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376عايده السعيد حسين محمد حسين52851

3429.5192919.5201317.59.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376فوزيه محمد السيد احمد محمود52852

3829202920191366.59ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376مروه محمد احمد احمد خضير52853

000000000ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376مريم احمد محمد عمارة ابراهيم52854

3929203018.519.5136.569.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376منه محمد عبد الحميد احمد شرف52855
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35282027.516.518.51277.58ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376منه نبيل عبد النبى ابو العال سليمان52856

34.529.519.5281819.5129.579ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ندا فتوح عزب بركات السباعى52857

34.529.519.5281719128.57.59ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ندى سعيد احمد عوض52858

35.5292028.51619.51295.59.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ندى على ابراهيم السيد غريب52859

36.5281927.515.519.5126.559.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376نسمه عبد الهادى موسى على موسى52860

372819.5301919.5133.569.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376نور ابراهيم محمد ابراهيم52861

302716.520.510.519104.57.58.5ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376نورهان هشام على ابراهيم على52862

36.5292026.51816.51307.59ادارة السنبالوين  008كفر عزام ع م  0376ياسمين اسالم محمد عماره ابراهيم52863

19.518.511.524.5918834.58ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377ابراهيم رجب صبرى عبد الهادى52864

24.52214.5259189558.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377احمد ابراهيم محمد محمد فهمى عبد الرحيم52865

282116.5271218104.558.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377احمد ايمن محمد عبد العاطى52866

31.525.516.5281718118.55.58.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377احمد طارق متولى محمد سالم52867

25.527.516.5271518111.549ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377احمد عبد العاطى سليمان احمد52868

28.528.517261317.511349ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377احمد عبد الفتاح عبد المجيد عبد الفتاح عبد العال52869

29.526.516.526.515.517114.559ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377احمد عبد اللطيف محمد حسن ابو طالب52870

29.525.516.527.511.518110.54.59ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377اسالم محمد فراج سالم احمد52871

2925.516.52710.518108.549ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377خالد ابراهيم على حسن عبده52872

20.51715.5236188247.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377صالح شلبى محمد شلبى حسن52873

282415.525.51119.510448.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377على عماد متولى محمد سالم52874

262414.527.511.518103.548ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377على محمد على الشاذلى على52875

26241425.51116100.54.59ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377كمال عطا كمال عبد الحليم حسانين52876

18.520.57197.51472.54.58ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377محمد احمد محمد سيداحمد52877

12.5197246.518.56958ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377محمد رضا رمضان عبد الهادى52878

3025162817.518.5116.54.58ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377محمد رضا عبد العزيز حسن احمد52879

2222.5112510.518.59148ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377محمد طارق محمد عوض سيداحمد52880

29.52818291920123.54.58.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377محمد يسرى عبد السالم حسين عبد الرحيم52881

3227.518292020126.559.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377محمود احمد عطيه عبد السالم عطيه52882

3027.5172818.515.512149.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377محمود رضا محمود عبد المقصود محمد52883

9.52311.5231113.57858.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377يوسف تامر عبد الرحيم عبد الحى52884

34.528.51926.519.5181286.59.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377اروى السيد سعيد السيد محمد52885

292518.525.516.516.5114.579.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377اسماء احمد عبد المنعم بندارى الشافعى52886

3727.51926.52017.513079.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377االء احمد عبد العال محمد بندارى52887

29.52617.5251616.511469ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377ايمان محمود عطيه محمد المغربى52888

28.5241624.51517.510878.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377ايه هانى فتحى عبده حسن52889

3528.517251519.5120.559ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377بسنت رضا محمد السعيد محمود52890

1524.511.51814.516.583.557ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377دنيا محمد محمد سيداحمد52891

34.527.5162517.516.5120.559.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377شيماء احمد السعيد سالم متولى52892

3326.51925.51716.512178.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377شيماء السيد محمود محمد على52893

3426.518.5251916.512379.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377شيماء محمود رضا محمود مصطفى52894

3428.519.524.518.516.51258.59.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377عبير محمد شحاته متولى52895

352619.52518.517.51247.59.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377عبير محمد محمود محمد محمود52896

33.52819.526.51917.5126.589.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377علياء هانى عبد السالم عبد العزيز محمد52897

1626.513.524.51515.595.559ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377منار ايمن السيد محمد اسماعيل52898

332616.52617.516.51194.59.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377ناهد ربيع احمد سالم احمد52899

182116.522.513.516.591.558.5ادارة السنبالوين  008منشاة ادهم ت أ  0377نورهان السعيد محمود عوض هللا52900

3424.519.527.51918124.565.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ابراهيم السيد محمد احمد52901

3227.519.524.518.517.51225.56.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ابراهيم جمعه السيد احمد عثمان52902

261017.514.51717.5855.58ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ابراهيم عبد السميع محمد عبد السميع52903
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352218.52618.517.512069ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد الشبراوى جمعه احمدابو العنين52904

34.525.51929.51918.5127.558ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد جمال ناجى خليل محمد52905

37.52918.529.52016134.568.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد حسن عبد اللطيف محمد السيد52906

37.526.519.529.519.516132.55.58ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد على جمعه عبده جمعه52907

24.5181927.510.51699.55.58ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد فرحات السيد محمد محمد52908

33.519.518.5281715.5116.558ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد محمد احمد محمد سليمان52909

38.526.52028.519.518.513367ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد نصر عبد العظيم البهى52910

37.525.519.526.51917.512867ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378احمد ياسر عبد العظيم مصطفى خطاب52911

3928.52029.519.519136.568.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ادهم جميل منصور صديق العيسوى52912

7.513.517.516.59.51564.55.56.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378انس محمد عبد العاطى محمد عبد العاطى52913

27.521.517.514.515.51796.55.53.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378جمعه رضا جمعه عبده جمعه52914

3121192718.518.5116.554ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378حذيفه محمد فتحى محمد عبد الحافظ52915

30.52118241819111.565ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378خالد اسامه محمد السيد محمد52916

36.5282029.52019.513468ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378خليل اسامه خليل محمد حسن52917

25.520.519.518.513189757ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رشاد السيد رشاد احمد بركات52918

281815.513.513.518.588.566.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رشدى احمد رشاد عبد الشافى محمد52919

26.520.515.514.51418.5915.57ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رشدى اسالم عبد النبى الشوادفى52920

301516.515161992.55.56.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رضا شعبان على شحاته احمد52921

31.521.516.5201718106.566.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رضا فيصل فوزى ابراهيم سيد احمد52922

25.515.514.51912.5198757ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ريان هانى فاروق محمد منيب52923

2919152014.52097.558.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378زياد تامر حسن عبد العزيز حسن52924

28.52216.519.51416100.558.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378زياد حماده الباز عبده الباز52925

2921.5192719.519.511658.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378زياد فوزى محمد على على52926

38.527.518.528.519.519.5132.569ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عاطف بسيونى عبد الحسيب بسيونى52927

34.51918251719113.55.57.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عبد الرحمن السيد محمد احمد عبد الجليل52928

3623192716.519.5121.566.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عبد الرحمن ايسم السيد محمد حسن52929

38.530203019.5201388.510ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عبد العليم عبد السميع عبد العليم عبد السميع محمد52930

18712.51712.519.56756ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عبد الوهاب هانى عبد الوهاب ابراهيم52931

221215.52313.517.58677.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عبد الحميد محمد عبد الحميد محمد محمد52932

33.5231928.519.519.5123.55.59ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عبدالـله جميل جمعه عباس محمد52933

25.519.518251818.510656.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عطيه السيد متولى عبد المقصود52934

28.529.51826.51719.5119.564ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عماد السيد السعداوى حسن52935

33.52617.526.516.518.512064.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عمر خالد كمال السعيد محمد52936

252215.524.51316.510065.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عمر محمد اسماعيل فرج اسماعيل52937

2110.515.520.51218.579.585.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378كريم على حسن على حسن52938

33.5181623.51219.510365.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد احمد محمد محمد حسن52939

28191724.51119.599.56.56ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد ايمن محمد محمد حسن52940

31.52816.52615.520117.55.56.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد ايهاب فخرى عبد العظيم52941

3325.516.52717.519.5119.556.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد جمال محمد السعيد52942

311816.525.51719.51085.56ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد حمدى مصطفى عبد العزيز52943

29.522.516.5251718.5110.55.56ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد ذكريا توفيق على نافع52944

3227.51921.520181205.57.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد رضا عبد الرحمن حسن السيد52945

2724.518.51712179957.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد صبح محمد فتحى52946

242219211318.59967ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمد عادل احمد رمضان52947

2518.516.521.58.5199066ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378محمود جمال عدلى الدسوقى52948

19.511.519.5179.5197766.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378مصطفى عبد الفتاح مصطفى عبد العزيز52949

16.51319.517919.5755.57ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378مصطفى محمد عبد العظيم مصطفى52950

292119.5241519.5108.577ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378نجدى محمد النجدى شبلنجى52951
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37292029.517.519.513377.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378نوح مصطفي ابراهيم محمد ابراهيم52952

3627.520291919131.576.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378وسيم محمود محمد احمد ابراهيم52953

21.510.519.520.5718.57976ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ياسر على عبد المعطى على ابراهيم52954

3121.519.522.51619110.576.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378يوسف عقيل طه محمد سعد52955

26.518.51918.514.5169775ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378اسراء محمد عبد الحميد على الحنفى52956

30.521.5192214.517.5107.586.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378اسماء عماد محمد السيد محمد52957

37.5282028.519.519133.589ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378االء جمال محمد السيد العيسوى52958

25.5271824.5918.510488.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378امال نصر عمر عبد السميع بسيونى52959

1724.516.523.5719.588.577.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378امنيه شحته عبد العظيم عوض حسنين52960

25.52115.514.510.519.58777ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378اموره رضا محمد على على52961

22.517.5156.53.5156577.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ايمان ابراهيم السيد زهير ابراهيم52962

39.52920292019137.588.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ايمان احمد رشدى احمد عطوه52963

28.52315.527.51219106.578ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ايمان لطفى احمد صبح البدراوى52964

3728.520282020133.589.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ايه عبد الناصر السيد محمد السيد52965

37.529203019.52013689ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378تماضر اسماعيل الششتاوى عوض الـله52966

37.5262029.5191813289.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378حنان احمد جمعه عبده جمعه52967

36272028.51917130.589.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378حنان رمضان محمد محمد52968

34.5271728.51816.512579ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378حنين محمد محمود محمد بركات52969

312518.5301816122.579ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378خلود خالد سعد رضوان52970

30.523.518.53019.515.512278.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378دعاء عزيز احمد عوض احمد52971

34.52719302019.5130.578ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378دنيا عيد احمد محمد السيد52972

23.52819.53019.519.5120.588.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378دينا ناصر حمدى على ابراهيم52973

20.523.51725.516.515.510386.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رئيفه راضى محمود محمد محمد52974

35.52320302019.5128.578ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رحمه عبد الناصر محمود محمد على52975

322419.5302019.5125.587.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رضوى رمضان محمود محمد سيد احمد52976

30.528.519.5271419119.579ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رقيه رضا عبد العظيم عوض حسنين52977

29.52518302017.5122.579.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رنا ابراهيم عبد الرحيم ابراهيم الشربينى52978

29.523.5173019.519.5119.5710ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رنا اسماعيل خليل عوض احمد52979

3227.517.53017.519124.589.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رنا حسن عبد الرحمن حسن السيد52980

38.52920302017137.5810ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378رنا رضا عبد الرشيد عبده الشربينى52981

15.519.51125.57.59.57977ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378روان ياسر ابراهيم محمد ابراهيم52982

19.524.58.5228982.578ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ريم شكرى اسماعيل محمد اسماعيل52983

39.52920302020138.5710ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ريم صبرى على خطاب52984

3327.5183016.516.512579.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ريهام رجب عزت الباز52985

35.52920302020134.5910ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ريهام ياسر عبد العظيم رضوان52986

30.52818.530202012799.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378زيزى عماد الدسوقى عباس السيد52987

32.52517301820122.569ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378سماء خالد محمد على حسن52988

352416271819.512076.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378سمر عبد الناصر عبد الدايم عبد العزيز52989

35.52819.52919.520131.5710ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شروق عبد الناصر عبده الخميسى متولى52990

312218.524.519.520115.572ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شروق عطيه السيد امام على52991

37.52919.52819.520133.577ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شمس هانى صبحى عبده عيسى52992

3829.518.52819.519.5133.586.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شهد احمد شحاته عطوه عبده52993

33.526.518.52719.519.512587ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شهد اشرف عبد الحكيم احمد رضوان52994

3525.51826.518.519.5123.587ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شهد حاتم ابراهيم محمد بسيونى52995

37.528.5203018.519134.578.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شهد عماد عبد القادر محمود عامر52996

27201718.51817100.595.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شهد وهبه مصطفى رمضان52997

2810.514.52018209173ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378شيماء اشرف مصطفى السيد عطيه52998

3929.519.53019.519.5137.589.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378صباح انور وجدى احمد عوض52999

Page 1088



Term1

24.5201114.512.518.582.576.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ضحى جمعه امين عوض احمد53000

3123.519.523.51619113.56.55ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عايده نادر خميس محمود محمد53001

2981724.515.5199483ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378عبير صبرى السعيد محمد بسيونى53002

3420.516.523.516.5201116.53.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378فاطمة رضا عبد النبى الشوادفى53003

3121.516.52717.520113.56.54ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378مديحه عبد الباسط شحته ابراهيم الباز53004

3220.51527.517.518112.56.53.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378مريم احمد خليل الصاوى53005

352717261918.51246.56ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378مريم اكرامى احمد محمد عيد53006

3729.51928.519.520133.56.59ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378مريم محمود ابراهيم الباز محمد53007

39.529.520302020139710ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378منار محمد عباس محمد سيداحمد53008

3126.519.527.51917123.56.57.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378منار ياسر عبد الهادى ابومسلم53009

36.5261928.519.518129.568.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378منه الـله محمد ماهر طه محمد53010

35.526.51928.516.519.512669.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378منه محمد محمود سالمه53011

35.5271928.51818.51286.59.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378منى احمد عوض عبد الهادى53012

35.526.519.52815.5101256.59.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ناهد كامل دسوقى محمود محمد53013

2631616.571268.568.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ناهد محمد السيد رزق احمد53014

34.529.519.53017.51813179.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ناهد مصطفى فاروق محمد السيد53015

373018.5291918133.579ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ندى جمال جمعه عبده جمعه53016

35.521.515.5261219.5110.56.59ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ندى حماده رجب عبده احمد53017

35.526.517.5271418.5120.568.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ندى طاهر عبدالـله عبده المرسى53018

28.511.51423718846.58.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ندى عبد الحليم السيد عبد المعطى53019

39.53020302018139.56.59ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ندى عصام جمعه على متولى53020

286.513.5254.51577.56.59ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378نسرين عوض عبد الحميد محمد سليمان53021

35.528.519.529.519.519.5132.56.510ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378نور محمود الباز عبده الباز53022

3513.519281918.5114.579ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378نورا حماده محمد الخميسى53023

37.5302029.518.518135.5710ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378نوران محمود جوده محمد الباز53024

30.52016.52812.518.5107.579.5ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378هاله جمال حسن رمضان53025

24.513924.5415.57569ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378هبه مصطفى محمود محمد الباز53026

301814.522.5818936.59ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378هند محمد عبده احمد53027

2914.510.521.571582.56.58ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378وصال محمد حسن سعد حجازى53028

37302029.52018136.5710ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378وفاء جمعه سعد محمد الشربينى53029

3829.5203019.519137710ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ياسمين احمد عبد العظيم رمضان حسن53030

34.518.51727.513.510.51116.57ادارة السنبالوين  008عبد المقصود لطفى بطرانيس العرب  0378ياسمين ناصر عبده اسماعيل البهنسى53031

23.525192714.5161094.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ابراهيم زكى ابراهيم زكى السيد53032

س الشافعى53033 3025.519.527.514.514.51174.57.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ابراهيم محمد محمد ادري

34.5272029.519.516130.568.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد السيد حسن محمد العربى53034

36.5282029.519.518133.56.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد السيد ربيع اسماعيل53035

3225.51829.518.516.5123.54.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد جمال عطيه السعيد عوض هللا53036

30211826.516.5151124.57ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد عادل محمد مصطفى53037

322717.5271614119.54.57.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد على محمد والى رجب53038

30231628.51415.5111.56.57ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد عماد محمد غريب احمد53039

3329182817.516.5125.56.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد محمد السيد محمود مليجى53040

33.52920292019131.56.510ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد محمد عبد الجواد اسماعيل53041

3730202919.516135.56.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد محمود حسن السيد احمد53042

36.527.520302014.51345.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد محمود على عبد الجواد53043

24.52212.52511.51595.576.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد ممدوح عبد السالم احمد محمد53044

25.524.517.529.517.515114.56.58ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379احمد ياسر احمد السعيد53045

33.52519.53020171286.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379اسالم السيد احمد حامد اسماعيل53046

362518.529.52016.512958.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379اسالم حسن اسماعيل الشناوى53047
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3126.519.529.519.515.51266.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379السعيد محمد خالد السيد الشرقاوى53048

3324.5192919.514.51256.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379السيد محمود السيد متولى53049

32.52519302015.5126.56.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379بسام محمد السيد احمد السيد53050

35261929.518.5191285.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379حامد محمد حامد السيد سكران53051

35.52918301919131.549ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379حسام محسن عبد السميع محمد ابراهيم53052

28.52716261414.5111.538.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379رحيم محمود السيد محمد الشرقاوى53053

34.529172918.51912855ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379زياد ابراهيم عبد القادر اسماعيل53054

32.52616.52915.519119.555.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379زياد صبرى محمد جاد53055

30.52413.527.51216.5107.565.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379سامح اسامة محمد السعيدعوض هللا53056

3228.517.526.517.51712257.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الحميد السيد عبد الحميد طلبه53057

28.51813.52413.51997.565.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن احمد السعيد رجب53058

342917.528.517.518126.576.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن السيد عطيه عبد العال53059

34291829161912677ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن رمضان محمود عزازى53060

3426.517291616122.577.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن صالح الدين سالم سعيد53061

15.521.5172713.51894.54.57.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن طارق عبد الرحمن احمد نصار53062

342517.528.518.520123.56.58ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن عماد الدين حامد عطيه53063

36291828.51919130.57.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن محمد احمد الغنيمى53064

35291624.51919123.587ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد الرحمن محمد حامد على عبد الرحمن53065

3428172719.517125.55.57ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد هللا احمد احمد غنيمى على53066

3727152715.517121.55.55.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد هللا ايهاب سعد على بحبح53067

37.52818.52918.518131.56.56.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد هللا حسن محمد احمد53068

37.528152716.51812485.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد هللا عالء الدين عزت جاد محمد53069

36.528152616.5181225.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبد المنعم عبد هللا محمد حسن53070

34.52313221318105.585ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عزت سالم السيد سالم السيد53071

34.52813.525.51418115.586.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عمر السيد صالح السيد عطا53072

37291628181812887ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عمر ياسر محمود محمد الصاوى53073

3529162818.519126.56.57ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فارس محمد السعيد محمد53074

34.5281627.516.518122.587ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فارس محمد حامد محمد53075

35251726.516.5191205.55ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فارس وليد فتحى بدير الشرقاوى53076

3128.51826.517181215.57ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379كريم عبد المنعم طه متولى53077

34.5291825.5171712465ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مازن عادل سعد الطنطاوى53078

33.521.517.5271819117.55.54.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مأمون ابو المعاطى السيد ابو المعاطى53079

32.5271827.516.519121.545.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد احمد اسماعيل السيد53080

3018.515281517106.54.55.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد احمد السعيد عبد العزيز البيلى53081

27.519.51726.51519105.54.54ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد احمد متولى محمد53082

2819162315181014.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد احمد محمد حسن احمد53083

3830192919.520135.556.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد اشرف سامى محمودابو النجا53084

393018.529.5201913757ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد اشرف متولى عبد السالم53085

362917.527.5191812957ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد السيد ابراهيم على53086

27271726.516.5191144.56.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد السيد احمد السعيدعباس مصطفى53087

31.5291626.512.519115.555.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد السيد مهدى مهدى احمد53088

28.5281726.516.516116.555.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد ايمن احمد محمد حمد53089

3628172820181295.55ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد تامر محمد نصرمحمد53090

262514.524.513.518103.57.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد حمدى محمد احمد رمضان53091

30261323.512.5181057.55ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد ربيع السيد رمضان53092

24.5161425.512179243.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد شعبان السيد وهبه53093

26.5101325.511188654.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد صبحى احمد ابراهيم53094

33.527.517.52817.51812455.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد طارق خالد السيد الشرقاوى53095
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31.51716.52511.517101.54.55ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد عاطف يحيى ابراهيم احمد53096

26.523.5141512.51691.555.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد عبد الفتاح عبد الغفار ابراهيم سلطان53097

23.519.5111911.51784.546ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد فاروق احمد رجائى محمد53098

28.524.51522.514.51510547ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد ناصر محمد حامد احمد53099

2921.515.52212.518100.54.57ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد هانى السعيد على الشبراوى53100

3026.5192313.5161125.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد هانى محمد جاد53101

18.517.511.52110.512797.55ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد هانى محمد صابر محمد صابرعزازى53102

3128.517251317114.57.55ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمد هشام سعيد محمد53103

15.518.51023.512.514.5807.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمود ابراهيم احمد ذكى53104

2723.512.528.51216103.57.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمود ابراهيم محسن رمضان53105

2923.513261518106.57.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمود احمد السيد محمد يونس53106

2723.51522.516.516104.576.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمود حامد محمود على عبد الرحمن53107

31291730191112677.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمود رضا عبده جبر السباعى53108

31.52716.529.51816122.577.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379محمود محمد احمد زكى53109

312615.52415.515.51127.58ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379وائل السعيد احمد السيد53110

3224.516.521.514.5171097.56ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379يوسف اشرف رمضان عبده خليل53111

14.510.598.571349.575ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379يوسف صالح عبد السالم غريب53112

000000000ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379يوسف عبد الحميد عبد الخالق محمد53113

28.518.51315.581783.575ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379اسراء ابراهيم السيد ابراهيم53114

34.529.513.525.518.517121.576.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379اسراء سمير احمد حسيب53115

36.529.518.5302017134.56.57ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379اسماء الحسينى فوزى احمد محمد جاد53116

29.517.5152315.517100.57.55ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379اشرقت محمد منير محمد حسن53117

36.53019.530201813679.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379االء اسامة مسعد اسماعيل53118

35.529.5183019.518132.578ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379الشيماء ابراهيم عبده محمدعبده53119

353019.5302020134.5710ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379الشيماء خالد السيد محمد ابراهيم53120

393019302019138710ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379امال احمد حامد محمد الشرقاوى53121

393019.5302019138.56.510ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379امل حمدان لطفى السعيد محمد53122

373018.529.520191356.510ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379امل على محمد الراعى على53123

38301929.52019136.56.59.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379اميرة وليد السعيد محمد الطنطاوى53124

383019.5302019137.56.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايمان ابراهيم السعيد محمد السيد53125

36.53019.52919191346.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايمان السعيد شوقى جبر53126

37.52918.529.52019134.56.59.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايمان السيد رمضان محمد حسن53127

2626.514.526.51617109.56.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايمان السيد فتوح السيد53128

3730193019.519135.58.59.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايه السيد عبد الحميد عبد الجليل53129

37.5301929.52020136710ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايه السيد محمد احمد53130

342916.5302019129.5710ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايه حسام عبد السميع محمد ابراهيم53131

31.527.513.52816.52011779.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ايه محمد نصر محمدمسلم53132

36.53019.530202013679.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379تقى السعيد منصور السيد53133

36.528.518.529.52019133710ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379حنان ابراهيم حامد محمد53134

34.526.51623.519.519120710ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379حنان محمد عبد الخالق محمد53135

25131119.5101678.577.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379حنين السيد محمد السيد ابو زيد53136

27.526.517.5241719112.579ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379حنين رضا نصر محمدمسلم53137

36.52718.52717.519126.56.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379خلود ايهاب عبد الهادى ابو العنين53138

38.530192919.51913679.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379خلود عسكر متولى محمد متولى53139

3326.513.51817.519108.579.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379خلود محمود لطفى عبد المجيد عبد هللا53140

32.528.51218162010778ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379دعاء محمد محمد السيد53141

393019.5302019138.578.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379دعاء محمود عبد هللا محمد عبد هللا53142

2625.511.522.59.518956.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379دنيا احمد كامل درويش53143
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3023132413.519103.56.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379دنيا السعيد محمود احمد53144

37271726.519.52012778.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379دنيا محمد عبد الهادى طلبه محمد53145

36.527.516.52618.51912578.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379رحاب احمد محمود السيد احمد53146

3217131615.51993.578.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379رحمه حسن الشبراوى عبد الحليم53147

373018.52819.5201337.59ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379رحمه سالم حمدان السعيد53148

33201322.51417102.578.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379رنا ابراهيم عبد الحميد محمود53149

36.53015.52516.518123.57.58.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ريم احمد السيد عثمان حسن53150

33292028.519.51813079.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ساره ابراهيم شوقى محمد السيد53151

35.525.518.523.5131811679ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379سميره السعيد السيد الشرقاوى53152

3630192719191317.57.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379شروق حامد مسعد اسماعيل53153

36.53020281919133.57.510ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379شهد احمد سليمان احمد سليمان53154

36.5242025.517.519123.579ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379شهد السيد حسن محمد اسماعيل53155

35.52719.528.519.51813079.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379شيماء بهاء عبده ابراهيم حسين53156

34.5261027.5181611689.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379شيماء ساجد منصور محمود محمد53157

2923.512.52310.51898.567.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ضحى ممدوح السيد ابراهيم حسن53158

36.528.51828181812989.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عبير متولى ابراهيم متولى53159

2921.51217.516189647ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379عال عادل السيد محمد احمد53160

22231521.515.5189757.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فاديه احمد عبد السالم احمد53161

24.52615.525.517.51810958ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فاديه عاطف عطاهللا شحاته عطيه53162

32.52919.529.51918129.558.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فاطمة ابراهيم عبد الرزاق رمضون53163

302718.5231818116.548ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فاطمه محمد السيد ابراهيم علي سعد53164

302919.5251918122.558.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379فريده محمود السعيد محمود محمد53165

3027.517231917116.558.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مريم احمد جمال بالسى حسن53166

32.527.518.524.5191812278.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مريم مهنى رشاد محمد سالم53167

38301929201813679ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مريم وحيد كامل السيد السيد53168

373019.5292019135.559.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379منه هللا ابراهيم فوزى ابراهيم على53169

333019.52819.51813056.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379منه هللا حامد السيد محمد الشرقاوى53170

3828.519.528181913266ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379منه هللا عبد الحميد محمد حسن رمضان53171

32301824.519.51912468ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379منه هللا محمد عوض هللا على53172

373019.528.519.519134.569ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379منى محمد لطفى محمد سالم53173

311819.5251718110.566.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379منى محمود محمد السيد53174

39.5302029.5201813967.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مها حامد احمد صبرى حامد احمد53175

38.5302029.5201813868ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مى عادل محمد عباس محمد53176

34.53020292019133.568.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379مى عماد فتحى بدير53177

33.527.51928201912869ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ميساء رضوان احمد محمد بدر53178

36302028.52018134.5910ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ناديه عبد العزيز عبد الجواد اسماعيل53179

34.53018.528181812989.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379نجوى محمد حسين مختار53180

25.527.51523.512.51510485.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ندى حسن حسين على ابراهيم53181

29.5291625.5131611386ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ندى سامح طلعت عبد العال53182

373019.527.517.517131.596.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ندى ماجد محمد عطيه الطنطاوى53183

393019.526.5201813576.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ندى محمد السيد عبده محمد53184

34.519.518.524.5181811595ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ندى ناصر احمد محمدهريدى53185

393019.5302018138.585ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379نشوى محمد مصطفى احمد جاد53186

373019.5302018136.585ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379نورا ابراهيم محمد محمد53187

37.52919.529191913485ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379نورا حسن السيد لطفى محمود53188

373019.5302019136.585ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379هاجر على ابو الحجاج محمود الصعيدى53189

373018.5281618129.586ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379هاجر وحيد سمير محمدحسين53190

35.52617.52615.517120.586.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379هبه هللا السعيد عبد الحميد ابو مسلم53191
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393019.5302019138.586.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379هناء محمد السيد حسن رمضان53192

28181525.51215.598.575.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379وفاء السعيد محمد محمد سالم53193

36.52919.52919.516133.584.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379والء السيد بركات السيدالسيد53194

343020291915.513288ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379يارا سمير مصطفى عبد السالم53195

33.528.519.527.519.518128.585.5ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ياسمين احمد عيد عبد المجيد53196

36.528.519.5282019132.575ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ياسمين احمد محمود السيد احمد53197

36.528.5192819.518131.575ادارة السنبالوين  008برقين ع م  0379ياسمين كمال محمد محمود مليجى53198

39302030201713956ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380ابراهيم ماجد ابراهيم سعد يسن53199

33251827.51618119.556ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380احمد محمد ابراهيم خليل الخميسى53200

36.527.52026201613079ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380اسامة حاتم الرافعى صالح سليم53201

312915.5291714121.558ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380اكرم محمد فوزى محمد متولى53202

36.5282027.51718.51296.58.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380امين السيد محمد امين محمد53203

32.52119.529.51120113.538ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380حسين على لطفى عبد الخالق53204

27.517.518.528.57.51999.54.58.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380سالم محمود سالم محمود سالم53205

3014.5172813.518.51034.58ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380عبد الحميد رضا عبد الحميد سليم53206

3323.519.524.513.517.51144.56.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380عبد الرحمن اشرف محمد موسى عبد الرحيم53207

20.517.514.518.5913.58055.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380فارس محمد احمد محمود53208

15.5171323814.576.54.54ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380كريم الراعى على ابراهيم53209

3423172916.516.5119.557ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380محمد هانى سعد يسن سعد53210

دين محمد عوض عبد الحميد53211 35.52517.527.513.518.51194.57.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380نورال

232314288.517.596.56.58ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380اسراء حبيب خطاب السعيد53212

34.529.5203018.520132.579.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380اسماء شريف عبد اللطيف محمد سليمان53213

34.526.518.525.517.519.5122.5810ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380اسماء فتحى عبد النبى فتحى حسين53214

3429.520301820131.5710ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380امل رمضان محمد موسى عبد الرحيم53215

32.52916271219.5116.579ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380حنين لطفى السعيد محمد سليمان53216

3625.5192813.51612279.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380سلمى وجدى رأفت عبد المجيد53217

34.529.519301818.51317.59.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380شيماء محمود سيد احمد محمود53218

3529.52029.518191327.59.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380عايدة السيد سالم حسين عبد العزيز53219

35.530203016.51913279.5ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380ميار احمد الشربينى احمد53220

34.529203019.518.5133710ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380ناهد فكرى محمد موسى عبد الرحيم53221

31.52919.5301818.5128710ادارة السنبالوين  008الفتح ت أ  0380وفاء شريف صبرى ابراهيم سليم53222

28.516.518.522.512.51898.55.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ابراهيم حسن محمد حسن موسى53223

27.571516.58.51774.55.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد ابراهيم صالح يوسف محمد53224

35252026.51918.5125.55.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد السيد زهران على الهنداوى53225

15.56.5917.5101758.56.55ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد ايمن احمد محمد عبد هللا فرج53226

34242027.51916124.569ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد ايمن فتحى الشوادفى على53227

228.512.5181110725.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد جمال محمد حسن موسى53228

36.527.519.529.51815.51315.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد جميل محمد محمود السيد53229

29.510.519241517985.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد رضا محمد ابو المعاطى السيد53230

36282025.51818.5127.569.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد عبد هللا عبد البديع محمد البيومى53231

362618.52716.5181245.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد عز الدين اسالم محمد احمد53232

35.52318.5261818.512169ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد محمد عبد الجواد يوسف53233

35.522182415.517.51155.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد محمد محمد محمد المصلحى53234

16.5911.513.5913.559.55.57.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد مطيع عبد الرحيم صالح السعيد53235

31.524.515.5141418.599.55.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد هانى عبد الراضى اسماعيل مصطفى53236

38302029.52016137.57.58ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد ياسر سالمه محمد سالمه53237

1991618.591771.55.58ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381احمد ياسر محمد يوسف53238

311518.523.51517.51035.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسالم عطيه عبد الستار عطيه السعيد53239
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32.525.51924.517.517.5119610ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماعيل محى الدين اسماعيل عبد الرحمن محمد53240

3727.51926.51818.51285.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381السيد السيد محمد خليل المحمودى53241

331619.5221419104.558.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381حسام احمد عبد السالم محمد سعد53242

20.518.516.520.53.515.579.558.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381حسام محمد صالح يوسف محمد53243

252117.519.510.516.593.559ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381حسين محمد احمد جعفر السيد53244

29.52416.5221114.510377ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381خالد احمد عبد الستار عبد الغنى اسماعيل53245

17.510.58.517.511.51465.566ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381خالد حمدى الشحات محمد مرعى53246

7.53.5815.52.513.53775ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381خالد سمير فتحى ابراهيم على53247

24.58.51511.561865.577.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381زياد محمد عبد هللا محمد عامر53248

6.57.513.511518.543.56.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381سامح ايمن سليمان علي سليمان53249

1351410.561548.54.57.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381سالمه السيد احمد سالمه محمد53250

3225.52019.516.518.5113.567.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ضياء الهنداوى على الهنداوى خليل53251

32.5232023.515.518.5114.55.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن السعيد العوضى السيد على53252

2719.5202214.517.51038.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن حسام محمد احمد ابراهيم53253

3023.52023.515.519112.56.58ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن عاطف السيد السيد البيومى53254

29.51318.518.514.518.5948.58ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن محمد احمد فتحى عبد هللا على53255

3324.52024.513.518.5115.568.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن محمد صبرى على عبد الغنى53256

30252026182011969ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن محمد متولى محمد متولى53257

27.522.519.525.513.519108.57.58ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن محمد محمود حسينى السيد53258

30.519.52024.51420108.58.58ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد الرحمن ناصر عبد العاطى محمود على53259

20.517.513221217858.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد السالم محسن عبد السالم سالم عبد هللا53260

20131520.58.514.5776.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد هللا محمد خليل ابراهيم عبد الفتاح53261

2514.51820.5913.58777ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عبد هللا موسى حسن موسى حسن53262

677.5741531.55.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عسكر محمود عسكر حسن يوسف53263

17.5129.511.59.517.5605.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عطيه اشرف عطيه محمد احمد53264

15.5810.57.58.513506.55ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381على ابراهيم محمود ابراهيم مصطفى53265

301613.5201213.591.56.55.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381على السيد صالح يوسف محمد53266

3330202919.520131.56.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381علي السيد عبد الكريم علي سالمه53267

32.52318241616.5113.56.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عماد رضا محمود فتحى احمد عسكر53268

33.51819.520.513.5181056.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عمار السيد عثمان علي سيد احمد53269

23.511191416.519846.56ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عمرو احمد فتحى خالد عرابى53270

30.51719.520.52019.5107.57.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عمرو محمد محمد السيد حسن53271

2711.518.519.512.517896.56ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381عيد مصطفى عيد مصطفى سالم53272

1310814512505.55ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فارس ياسر محمد رفعت عبد الحميد محمد53273

4.5410.515810426.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فايز نايف محيسن حسن محمد53274

2510151711.51378.56.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فيصل ايهاب السيد محمد سالمه53275

157.51412.511.516.560.56.56ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381كريم محمد عبد العظيم عبد الكريم على53276

2916141813.517.590.54.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381لؤى العوضى السيد العوضى على53277

20715.57.5715.55757.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محسن محمد عبد العظيم ابو الفتوح53278

14.52619271917.5105.57.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد احمد عبد البديع محمد البيومى53279

29147.51312.517767.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد احمد على محمد عامر53280

2814.517.522.514.518.5976.57.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد احمد محمد الحسينى عبد القادر53281

3627.520292017132.56.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد احمد محمد شيحه فرج53282

2818.518.520.513.5169955ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد احمد محمد عبد الوهاب نجم53283

2820.52022.5121810355.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد احمد محمد محمد حسين53284

322820261519.512148.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد احمد محمد محمد عبد الغنى53285

26.517.518.521121895.548ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد اسالم محمد محمد سالم53286

16.51419.5191312.5824.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد اشرف محمد عبد الرحمن سالم53287
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3023.5202916.51611946ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد السيد عبد الرازق عبد الوهاب53288

29212027.516.5191144.54.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد السيد مصطفى احمد ابراهيم53289

25.517.51820.512.512.59444.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد حسن احمد محمد العوضى53290

21.521.5202012.51595.554.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد حسين احمد حسين احمد53291

3025.52024.517.518.5117.558ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد سعيد ابراهيم رجب53292

3125.520261617118.548ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد سعيد محمد السعيد ابراهيم53293

32272025.516.518.512148.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد شعبان ابراهيم عبد الفتاح السيد53294

31.527202616.51712147.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد عبد الحليم سيد احمد عبد الحليم سيد احمد53295

3021.52024.51417.51104.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد عبد القادر رجب عبد القادر53296

26.519.519.52510.511.51014.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد عبد هللا عبد المنعم ابراهيم سالمه53297

2622.519.523.51014101.546.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد فرج عبد المقصود فرج بيومى53298

20.515182110.5128546.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد كامل نعمان الديدامونى مرعى53299

30.5262028.517.514.5122.547.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد مجدى عبد السالم محمد عطيه53300

2421.519.524.51514104.54.55.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد مجدى عماد الدين عبد الحليم عطيه53301

2926.519.522.516.519.511447.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد محمود جوده محمود اسماعيل53302

12.520.515131011.57179ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد مصطفى هانى مصطفى شاكر53303

19171814915774.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمد نادر اسماعيل محمد جعفر53304

31.528.5192917.518.5125.54.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمود اشرف محمد محمد عبد الفتاح53305

1711.51717.519.510.582.54.57.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381محمود محمد حمزه محمد حمزه53306

322719.527.514.516120.549.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381مصطفى احمد عبد هللا مصطفى الششتاوى53307

15.511.518.5196.511715.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381مصطفى حسام مصطفى ابراهيم عطيه53308

1922.519.5199.51789.55.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نصر محمد نصر محمد يوسف53309

22.517.517.52010.5158849.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381وليد متولى عادل متولى53310

27.518202314.513.51034.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381يسرى محمد يسرى متولى ابراهيم53311

91516.5196.511.5664.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381يوسف محمد محمد يوسف محمد53312

27.522.52023.51318.5106.569.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسراء اسماعيل حمدى عبد اللطيف على53313

35302029.518.519133810ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسراء اشرف عبد الكريم محمد عطيه53314

2929.52027.51618122710ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسراء رمضان حسين محمود حسين53315

23.519202112.519964.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماء اشرف محمود متولى محمد53316

1017.511.514.57.513.56159.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماء السيد فؤاد احمد محمود53317

12151713.57.514.5654.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماء رفعت عزمى عبد الحميد محمود53318

35282028171912889.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماء سيف الدين محمد السيد متولى53319

2824.520281618.5116.57.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماء عيسى اسحاق احمد السعيد53320

26.5221920.514.517102.559ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماء محمد عبد هللا عبد الحليم53321

28222022.51318105.56.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اسماء محمد عبد هللا على احمد53322

38302029.51819135.57.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381االء السيد رمضان رمضان سالم53323

36.5292029.519.517134.58.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381الزهراء احمد محمد احمد عبد القادر53324

38.5302028.5201913789ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381الزهراء حسين محمود احمد محمد53325

3930203020171397.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381الشيماء ابراهيم محمد ابراهيم الطوخى53326

32.5152025.514.510.5107.58.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381امل اسامه عيد محمد عبد الفتاح53327

261417191016867.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381امنيه رمضان السيد سعد اسماعيل53328

27.5617157.58.57345.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اميرة محمد عبد العليم احمد محمد53329

3527.5202918.5161308.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381اميره فتحى على محمد احمد53330

29171925.51713107.58.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381امينه نعمان حسين محمود جبر53331

3222.52025.519.513.5119.57.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ايمان احمد فتحى خالد عرابى53332

36.52420292015129.589ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ايمان حسنى محمد محمود حمزه53333

3421.5202718.5161217.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ايمان مدحت ابراهيم العشرى عسكر53334

19.53.5129.56.510514.54ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ايناس محمد متولى اسماعيل المرسى53335

Page 1095



Term1

35282029201513259.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ايه محمد حماده عبد المعطى متولى53336

37.528.5203019.517135.54.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ايه محمد محمد السيد حسن53337

3829.520302018137.5710ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ايه هشام محمد عبد القادر عرابى53338

3729.52029.518.517.5134.57.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381بسمله اشرف محمود محمد سالم53339

35.5252029.5181612889.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381بسمله على نعمان سالم السيد53340

3726.52029.518.515.5131.57.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381بسنت جمعه حسن موسى حسن53341

31242021.51810.5114.57.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381بسنت محمد عماد الدين عبد الحليم عطيه53342

32.526.519.5291915126.579ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381بسنت محمد يسرى متولى53343

342019.523.51317110510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381تسنيم على احمد سالم حسن53344

33.527.520291916.51294.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381حنان احمد السيد احمد يونس53345

3528.5202718.5171294.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381حنان ايمن السيد نبيل عبد المنعم صادق53346

322218.5271416113.54.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381خلود احمد محمد السيد احمد الشترى53347

34262026.51619122.54.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381خلود ياسر عبد المجيد سالم عطيه53348

يا احمد محمود محمد حسن53349 33.525.5202715.519121.5610ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381دال

يا اسماعيل سليم عبد القادر سليم53350 26.51419.5231315.5967.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381دال

32.52018251519110.559ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381دعاء احمد ارهان ابراهيم الشوادفى53351

يا اشرف محمود محمد سالم53352 27.513.514.520.51118875.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ران

يا عبد هللا محمود عبد الحليم السيد53353 34.51814.520.5121899.55.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ران

16811189.51762.54.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رجاء شعبان عبد المقصود عبد الحق الجمل53354

23.52213.519.516.5189559.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه السيد عبد الرؤف احمد محمد53355

36.52919.52918.518132.589ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه ايمن عمر حسانين احمد53356

36.527.519.529.519.519132.57.59.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه عزت ابراهيم الدسوقى صادق53357

30.525.518.527.520191227.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه فتحى احمد ابو المعاطى مشعل53358

27.52314.51912199659ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه فتوح باز العجمى53359

261712.520131888.54.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه محمد ابراهيم احمد ابراهيم53360

3528192817.519127.569ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه محمد جمال محمد على53361

33.527202618.5191256.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه محمد سالم حسين سالم53362

2316.5816101973.568ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رحمه محمد عبد الستار مصطفى القهوجى53363

261681710.51977.567ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381رشا اشرف متولى عبد المعطى متولى53364

332415.52711.5201117.57.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381روان احمد اسماعيل محمد اسماعيل53365

37.529.5203020181377.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ريهام احمد احمد مصطفى على53366

231068.54.512.5526.56ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ريهام احمد فرج طلبه السيد53367

25.5231216121888.557.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381زينب احمد على محمد احمد53368

25.518.510.51711.5188377ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ساره فرحات السيد فرحات السيد53369

32.515.51817.5151898.587ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ساره محمود عبد هللا عبد الحليم53370

332014.523.516.518107.57.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381سميحه محمد عبد العليم ابراهيم عبد الحليم53371

33302027.518.52012987ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381سها عبده السيد السيد البيومى53372

2415.51117.51018786.57ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381سوزان عبد الرحمن اسماعيل عبد الرحمن محمد53373

30.528.5202719.518125.569.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381شيماء عبد هللا محمد البدرى عبد هللا محمد53374

217416.56.517554.57.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381شيماء محمد احمد محمد العوضى53375

1010.53157.517464.56.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381صفيه احمد الشحات عبد اللطيف على53376

3125.5132115.51910647.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ضحى محمد عبد البديع محمد محمود53377

37.53020292019136.589ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381علياء رجب عبد المولى ابو العنين عيد53378

32.527.52023171912078ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فاتن صبرى على السيد مصطفى53379

2622.51020.51318927.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فاطمه السيد احمد محمد ابراهيم53380

30.524.512.5241018101.556.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فاطمه محمد سعيد محمد سعيد53381

000000000ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فاطمه محمد مصطفى حجازى مصطفى53382

31.5302029.519.519130.589ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فاطمه محمود عبد المنعم ابراهيم محمد53383
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34302029.51920132.589ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381فرح بهاء طلبه موسى على53384

1613.511.5173.51561.578ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381كريمه سعيد محمود متولى محمد53385

35.5281829.5151812678.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ليلى سعيد محمد عبد الفتاح محمد53386

31.5281928.5142012177.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381مريم ذكى لطفى احمد عسكر53387

39.52720302020136.588.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ملك حسن محمد صادق53388

2124.51422.53208578.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381منال يوسف السيد يوسف عبد العال53389

38.53019.528.519.5201366.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381منه  هللا دياب عبد الحليم حسن يوسف53390

30.5301824.5122011578.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381منه هللا محمود محمد محمد ابراهيم53391

29251924122010978.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381منى رمضان محمد عبد الحليم شيحه53392

26.5221324.59199569ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381مياده سعيد حسين عبد الرحمن53393

36.52012.517.56.518936.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ميرال احمد محمد احمد53394

20239.5213.5167749ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندا اسماعيل السيد محمد53395

312715.523.58.519105.56.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندا السيد اسماعيل حجازى ابراهيم53396

312611186.51992.578ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندا عبد السالم محمد محمد السيد53397

34.5302027.5201913279.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندى احمد محمد احمد ابراهيم53398

20225.51361866.56.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندى اشرف متولى عبد المعطى متولى53399

19.517814.57.51866.568ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندى السيد الشحات محمد مرعى53400

23126.5129.517.56368.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندى حسن عيد مصطفى سالم53401

383019.5302020137.57.510ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ندى محمد اسماعيل محمد مصطفى53402

27181619.511.5199278ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نسرين السيد حسن على حسن53403

342718.52618.51912457.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نسرين محمد محمد شحاته عبد العال53404

292015.516.510.52091.578ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نسيبه ذكى لطفى احمد عسكر53405

3224192616.518117.55.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نسيبه محمد عبد المنعم محمد عبد الحافظ53406

29.51819251518106.578.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نعمه رجب محمد عبد هللا احمد53407

24.51916.522.5141996.57.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نها مجدى عبد الهادى حسن السيسى53408

30.520.516.52210.51810077ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نورا محمد عبد النبى محمود على53409

27.518.518.52413.5191024.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نورهان حسين محمد اسماعيل متولى53410

3122.517241320107.559ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نورهان رضا محمود حسين محمد53411

2819.513.52112199458ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381نيفين وحيد ناجى على احمد53412

31.518.51620.51618102.54.58.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381هانم السيد هليل السيد اسماعيل53413

3119.517.523.51818109.54.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381هانم رمضان يوسف حسن يوسف53414

332718.5261818122.54.59ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381هنا محمد اسماعيل سعد على53415

33.525.51625.51718117.569ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381هند محمد عبد هللا محمد محمد53416

000000000ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ورده ابراهيم سالمه العوضى غندور53417

32.5261824.5161811759ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381وسام مراد صبرى ابراهيم اسماعيل53418

321713.522121896.559ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381يارا محسن نعمان الددمونى53419

134.51111.59164945.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ياسمين الشحات السيد السيد محمد53420

29.52118.519.513.51910256.5ادارة السنبالوين  008محمود جعفر بكفر غنام ع م  0381ياسمينا رضا محمد رفعت عبد الحميد53421

1218.59.518.511.5107047ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ابراهيم عبده السيد فتحى السيد53422

32.52714.523151711258.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد ابراهيم احمد دسوقى53423

322114.52714.515.510937.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد اشرف صالح اسماعيل سعد53424

373017.529.516.518130.569.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد السيد توفيق محمد النحاس53425

382918.52917.51813279.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد حماده محمد اسماعيل عبد المقصود53426

36.527.517.5271518123.579ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد رفاعى احمد مصطفى احمد53427

3728.515.529.518.51812948.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد شحاته عبد المجيد ابراهيم عامر53428

20.52914.525.51618105.549.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد عادل محمد سليمان بدوى53429

32.5291628.5131611948ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد عطيه عبد الرازق سليمان53430

32.5271528.51516.51185.58.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد عالء السيد محمد احمد على53431
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342818.5291715126.559.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد عالء رضا محمود خليل53432

15.52214178676.556.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد عالء محمد عبد العليم احمد53433

37.52613.52516.517.5118.549.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد مجدى محمد فايز مبارك53434

2720.51222.514.515.596.546.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد محمد ابو سيف عطيه53435

37.52914.529.516.51812749.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد محمد السعيد حسن الشحات53436

36.528.51429.515.51812449ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد محمد السعيد على53437

31.52613.523.514.5151095.58ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382احمد ممدوح محمد حسن53438

383017.52917.51613249ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اسالم اسامة ابراهيم جاد الحق ابراهيم53439

36271228.51116114.53.58ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اسالم محمد عبد الشافى عبد المقصود53440

372913.526.515.518121.55.58.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اشرف جمال ابراهيم موسى ابراهيم53441

1926.514.52214.51596.54.57ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382الحسينى العدل الحسينى محمد منصور53442

1926.51317141189.545ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382السيد محمد السيد عطيه يوسف53443

37.529.517.529.518.518132.53.55ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382انور عوض انور عوض ابو زيد53444

13.52314.521.515.5168834.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382حماده متولى احمد متولى جاد53445

34291421151611368.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382حمدى محمد حمدى محمود السقا53446

26301524.515.5171116.59ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382خالد السعيد نزيه حسن الشحات53447

33.5301724.517181226.57.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382رضا محمد توفيق رضوان على53448

35.53017.52616.519125.56.57ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382شادى احمد السيد احمد السيد53449

000000000ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382عبد الرحمن محمود امين موسى محمد53450

3730192918.515133.569ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382عبد العزيز رضا رجب سامى عمر53451

32.527.518.5231814.5119.569ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382على حماده على محمد على53452

161913.51510.587437ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382عماد العدل احمد فوزى محمد53453

31.523.51627151011359ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382فارس اسالم رضا محمد ابراهيم53454

35.526.51627.51616.5121.55.59ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382فارس عبد الرازق عبد الرازق ابو بكر خليف53455

362918.528.51716.512969ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382كريم عزمى عبد الستار على خميس53456

29301928.51816.5124.569.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382كريم موسى حلمى شعبان محمد53457

35.5292029.519.516.5133.579ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد احمد عبد الكريم كامل سيد احمد53458

3323.51928.5161412079ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد اشرف عبد العال محمد خميس53459

000000000ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد السيد حسن السيد سالم53460

1617.51218.512.56526ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد حسن عبد الحكيم احمد حسن53461

142115.5231411.587.579ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد حمدى سعد الدين ابراهيم محمد53462

13211620.5141284.55.59ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد حمدى مساعد مساعد يونس53463

000000000ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد رجب عبد الكريم محمد53464

9.516712.57.59.552.54.54ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد شحاته صدقى عبد الواحد بندارى53465

39.53018.529.51819135.548ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد عماد رضا لطفى ابراهيم53466

19.52015.5251417.59459ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد متولى حمد عبد المجيد محمد53467

29.52217271414109.548.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد مجاهد حسين اسماعيل ابراهيم53468

34211620101410176ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد ناصر عبد العظيم عبد المعطى السيد53469

17.514.510.51368.561.555.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد ناصر مصطفى محمد على53470

1318.5152512983.547.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد هانى حسان عبد الحفيظ53471

17.520.5172615.51496.568.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمد هانى سعد عبد الحليم حسين53472

181416.5251611.589.568.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمود السيد محمد السيد سيد احمد53473

13.52015.52613.514.588.569.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمود رضا كامل احمد مصطفى53474

516.514.520.510.58.56759ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمود شعراوي زكريا محمد علي53475

13.5136.5129.58.554.558.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمود قنديل سعد ابراهيم محمد53476

ى53477 14914.52191167.548ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمود محمد ضاحى وردان

14.518.516.525.514.51389.569.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمود محمد محمود عبد الحفيظ53478

1614.51420.512.511.577.558.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382محمود ياسر حامد محمد على53479
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28.518.515.5271613.5105.569ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382هشام مصطفى ابراهيم اسماعيل ابراهيم53480

1514172613.513.585.569ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382هيثم هشام اسماعيل ابو الفتوح السيد53481

15.525.5142513.5993.559ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382يوسف فراج مصطفى على53482

2117.51522.510.51186.556ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382يوسف محمد السيد ابو الفتوح السيد53483

373019291814.513376.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382يوسف محمود صابر اسماعيل عبد المقصود53484

30.5301927.516.517.5123.578ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اسراء محمد احمد محمد سيد احمد53485

919.57981252.555ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اسراء محمد ماهر احمد53486

ى محمد53487 15.527.5162313.51695.549ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اسراء مصطفى ضاحى وردان

26.52817.522.51717.5111.559.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اسماء محمود محمد يونس منصور53488

24.52517.52513.517.5105.579.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اسماء هانى زكريا محمد احمد53489

152317.515121282.557ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382امنيه محمود محمد يوسف الشحات53490

372917271618.512679.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اميره السيد احمد السيد احمد53491

131711148.51363.565.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382اميره محمد السعيد على يونس53492

35.52718.52917.520127.579.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ايمان اسماعيل حمد عبد المجيد محمد53493

37.528.516.52617.51712679ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ايمان رضا فتحى السيد ابو زيد53494

15.5261625.515.513.598.577.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ايمان محمد عزت كامل سيد احمد53495

27281721.51015.5103.577.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ايه العدل السعيد على منصور53496

12.512.515.514.54.51159.54.53ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ايه محمد متولى عبد الحى ابو زيد53497

35.52919.529.519.5191337.59.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382بسمله اشرف جمعه محمد محمد53498

19.551201127.553.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382دنيا رمضان السيد محمد فوده53499

18.521.516.52513.517.5957.56ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382دنيا محمود عبد الحميد محمد الشهاوى53500

37.52818.529.51918132.579.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382دينا محمود محمد طه على53501

3828182819.516131.558.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382دينا هشام جالل عبد الجليل محمد53502

يا رضا عبد الحليم شحاته بدر الدين53503 19271728141010567.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ران

33.529.51828.51714126.5410ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382رحمه عبد الحميد جاد ابو الفتوح صبح53504

28.522172812.51610839ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382رحمه محمد السيد السيد عبد العال53505

35.530203019.515.5135210ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382رحيل محمد انور غندور السيد53506

353019.528.518.515.5131.548.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382روضه شعبان شحاته بدر الدين53507

35.52918.528191513056ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382روضه عالء فتحى عبد المجيد حسن53508

16.52717.528.51513.5104.548ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382سحر سماره محمد السيد سيد احمد53509

9.521.512196.51268.545ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382سناء محمود يحى محمد احمد53510

34.52917.5291710.512757ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382شذى السيد فتحى شفيق محمد53511

35.529192917.51613038.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382شروق رضا عبد الحميد مصطفى احمد53512

3630182916.513.5129.548.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382شروق محمود صابر عبد اللطيف53513

372918.52918.513.513259.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382فاطمه رضا اسماعيل سويلم53514

3427.518281716124.558.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382لمياء ايمن فوزى محمد عبد الجواد53515

22.526172513.513.510466ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382مريم اسامه محمود السيد عبد العال53516

10.523.51525.51111.585.543.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382مريم بهاء محمد السيد ابراهيم53517

3527.518.527.517.515.512658.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382مريم تامر صبرى نجيب احمد53518

37.529.51929.51916134.549.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382مريم عالء عبد هللا اسماعيل السقا53519

33.52617.52814.515119.547.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382منال محمد متولى السيد متولى53520

26.523.517.52814.51011057ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382منه هللا رمضان عبد الكريم محمد موسى53521

23241725.514.512.510455.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382منه هللا على ابراهيم ابراهيم على53522

32.526193019.515.512766.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382منى رضا عطا هللا عبد الجواد53523

24.525192816.514.511367ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382منى على عرفات على يوسف53524

23271726.516.51211076.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382مياده ادهم توفيق مصطفى53525

000000000ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ميرنا عثمان محمد عثمان مرعى53526

000000000ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382نانسى نجاح فؤاد عبد المجيد محمد53527
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33.53018301818129.567ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ندى احمد محمد فتحي اسماعيل53528

31.524.518.521.5171611348ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ندى اسامه عبد هللا عبد المجيد حسن53529

2427.518.52014.513.5104.558ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ندى محمد ابراهيم دسوقى53530

3429.51924.518.517125.577.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382نرمين عالء محمد مصطفى محمد53531

19.523.515.516.514.51089.575ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382نور هانى عبد الحميد لبيب عبد المجيد53532

302518.5241816.5115.567.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382هناء سعد الدين محمد سليمان53533

13.52018181412.583.565.5ادارة السنبالوين  008شبرا سندى ع م  0382ياسمين رضا يونس ابراهيم يونس53534

292617.528.5169.511757ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ابراهيم مجدى عبد العزيز عبده زهران53535

4.52311.516.510.586636ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ابراهيم محمد السيد شحاته محمد53536

1913.51626.512.58.587.556ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ابرهيم كمال محمد الغريب عزيزه53537

35.52818.528.515.51612658ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383احمد السيد محمد رمضان حسن53538

5.5231520.513.51077.535ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383احمد محمد السيد شحاته محمد53539

30.526192715.51611868ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383احمد محمود رضا يوسف ابراهيم53540

16.522.5182213.58.592.544.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383اسماعيل فتحى السيد باز53541

19.52417.528.514.512.510457.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383السيد رضا عبد الحليم حسين سيد احمد53542

1319.515.5237.511.578.547ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383بالل عبد المنعم السيد شحاته محمد53543

37301827.515.51512837.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383جمال السعيد انور على الدمرداش53544

22.521172812.51210158ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383جمال محمد جالل محمد السيد53545

1014.515.5251077558ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383سالم محمد محمد سالم محمد53546

15.525182812.5119939ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383صالح طارق صالح احمد محمد53547

11.52417.5271213.59238ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383عابد سامى عبد هللا حسين سيد احمد53548

28.527.517.528.514.513116.539ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383محمد احمد على رمضان53549

22.528182814.514.511148.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383محمد الشريف السيد بندارى53550

30.52813.5261516.511359.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383محمد عبد المجيد محمد الشبراوى53551

32.52615.523.51519112.559.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383محمود عادل يوسف ابراهيم53552

19.52412.524.5101690.559ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383مهند محمد اسماعيل عبد المجيد53553

1528132412179257.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383هشام محمود حسنى محفوظ عبد المجيد53554

000000000ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ابتسام محمود شحاته احمد العفيفى53555

37.528142715.5171224.59ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383اشواق محمد جمعة محمد محمد53556

36.52814.526.514.51812058.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383انجى عصام محمد محمد53557

312914.52815.51611859ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383دينا ياسر محمد سالمة53558

33.53014.527181812359ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383سالى سعد محمد مجلى ابراهيم مرعى53559

37.53016.528.51918131.559ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383شروق خالد فتحى محمد حسانين53560

31.52713.52413.517109.558.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383شرين هشام محمد حسن ابراهيم53561

34291422.51418113.556ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383عايده ابراهيم السيد محمد مصطفى53562

373014.52615.51812377ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383فرحه السعيد السيد بنداروى53563

3629152716.519123.579ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ملك خالد الشبراوى ذكى المرسى53564

342214.527.5151811369ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383منه هللا محمد محمد ابو الفتوح مرسى53565

3628.514.52515.517119.578ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383منه امام السعيد امام محمد53566

38.530162819.51713279.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383نداء عصام السيد الدمرداش الشربيني53567

37.530162819.51713179.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ندى السيد مصطفى مرسى على53568

36.53016251819125.579.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ندى ناصر الشبراوى ذكى المرسي53569

34301528.51718124.579.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383نغم وائل زين العابدين عزب53570

372814.525.515.519120.579.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383نفين عصام احمد عبد العظيم احمد53571

21271320.5141595.576ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383نهله فؤاد محمد الغريب53572

37.5301527.518.519128.579ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383نورا ياسر محمود عبد ربه متولى53573

37.53015.526191812879.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383نيره سماره السيد سليم محمد53574

17.52314.511.551671.536ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383ورده عادل احمد ابراهيم مرعى53575
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14.5291422131692.579.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383وفاء محمد صبرى محمد ابراهيم53576

30.527.514.52315.51811159.5ادارة السنبالوين  008السيده نسيم بالقنان ع م  0383يارا وائل شحاته احمد العفيفى53577

28.5231420131798.565.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ابراهيم ايمن محمود السيد53578

3120.5132012.5179757ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احمد السيد الدمرداش محمد53579

2922122312.51898.546.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احمد السيد فاروق صادق53580

38.529.5162817.518129.578ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احمد السيد منصور صادق53581

38.528.5172817.518129.577.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احمد سعيد احمد السيد53582

382416.52716.51812257ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احمد عابد احمد سالم53583

3920.51626.5161811878ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احمد محمد متولى محمد عبد الرازق53584

3428.514.522151811477.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احمد مصطفى محمد محمد53585

36.527.5152615.517120.547ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384اسالم شعبان متولى احمد53586

19.519.510910186845.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384اشرف السيد عبد الجواد على53587

29.52916.517.511.51810478.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384السيد خالد السيد حسن53588

2716.515.516.5141789.567ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384السيد محمد محمد حسن53589

32.522.5152014.518104.568ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384السيد نبيل السيد عبد اللطيف53590

1911.51413.511176957ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384السيد يحي السيد محمد53591

34231624.515.51811366ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384امين السيد عطا السيد53592

36.52616.524161811976.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384بالل حسين محمد حسين53593

36.529.516.5261919127.578.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حاتم هشام عزت سالم53594

22.515.51312.59.5157367ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حسن السيد السيد المندوه53595

33221720121710467ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حسن محمد حسينى ابو العز53596

35.5191723.516.518111.577.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384خالد الشحات محمد صادق53597

35.529.51928.518.51813177ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384خالد حمدان مندور احمد53598

3628.519.529.519.51813377ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384خالد محمد سعيد محمد53599

3529.518.529181813076.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384خالد محمد مصطفى محمد53600

352717.5291919127.56.57ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ربيع سالم السيد الشربينى53601

36.529.5182719.519130.567.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سعيد محمد احمد ابو المجد53602

3424.51927.515.518120.56.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سعيد ممدوح سالم محمد53603

20.513.5112514188476ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سعيد هيثم جبر صالح53604

24.524.51023.514.518975.57ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384شادى ممدوح عبد المحسن محمد53605

1721.510.52412168566.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384طارق اشرف محمد عثمان53606

362719.52717.51812777.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عادل رضا عيد عبد الحميد53607

3428.5162716.5181226.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الرحمن ابراهيم حامد احمد53608

34.525.5172816181217.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الرحمن خالد حسن عباس53609

35.528.51929.519.5181327.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الرحمن محمد عبده احمد البلتاجى53610

34.528.518.52819.51812967ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الرحمن محمد محمد حامد53611

31.518.51426.51317103.57.55.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الرحمن محمد مصطفى احمد53612

3526.52029.520181318.57ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الرحمن محمد مصطفى السعيد53613

3427.519.52918.518128.56.57ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الـله عصام عطيه حسن53614

3726.52026.517181276.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد هللا محمد السيد على53615

23161525719866.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد هللا نبيل السيد محمد53616

21.515.514.525.59.51786.56.55.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عبد الوهاب هانى عبد الوهاب مجاهد53617

31.51613.521.510.518935.55.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عطيه صقر عبد العزيز صقر احمد53618

31151426.512.5179976.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عمار احمد محمد السعيد53619

34.52115.52915.517115.56.56ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عمار السيد حسينى عوض53620

35.52319251515117.56.55.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عمر جميل احمد على53621

3726203019.518132.56.55.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عمر محمد احمد سالم53622

37.525.519.5301718129.56.56ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384فارس السيد عزت السيد53623
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3222.518.529.516.51911975.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384فارس شريف صبرى عبد الحميد53624

164.512.517.5916.559.575.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384كريم الشبراوى عبد المحسن محمد53625

3423.51926.517.518120.57.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384كريم صالح محمود توفيق53626

3221.51826.517.517115.57.58ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد ابراهيم احمد حسن53627

23.514.514.5203.5177655.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد ابراهيم حسنى محمد عبد الواحد53628

301412.5258.516.59086.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد ابراهيم فرحات محمد53629

3727.518.526171712687ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد احمد سعيد محمد53630

3727.520291918132.588ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد احمد كامل على53631

341515.52612.51810386.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد ادهم محمد عبد السالم53632

3315.515.524.51219100.55.55.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد السعيد العشرى عبد اللطيف53633

2512.510.524.57.5188068ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد السيد محمد حسين53634

2210.5718.5514637.56ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد حامد على حامد53635

2116.511259.5178365.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد حماده السيد محمد53636

35.524.5192818.517125.576.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد سعيد احمد حسين53637

21.52014.52010158674.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد سمير محمد ابوبكر سالم53638

37.52117.524.51318113.57.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد صالح صادق محمد53639

21.5161617.512.51283.57.55ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد عبد الكريم على سعيد53640

34.5281828.514.518123.57.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد عصام السيد احمد53641

20181326.5101887.57.57ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد عماد ابراهيم محمد53642

3830203019181377.58ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد عماد احمد حبيب53643

35.52916.52616.517123.57.58ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد محسن كمال عوض53644

1618.517.5161314.58156ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمد ناجى حسن محمود53645

3425.518.524.51618118.577ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمود ابو المعاطى سالم محمد على53646

3627.519.525.51616124.557ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمود احمد انسان فرحات53647

34.528182516.51512246.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمود اشرف على السعيد53648

36.52719.52817.516.5128.56.58.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمود عبد المجيد محمود محمد الشعرواى53649

37272025.518.51812878.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384محمود محمد محمود عبد الشافى53650

37.528202918.51713368ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384مهند وحيد فتحي ابرهيم53651

3524182715.518119.568ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نصر السيد محمود حسن53652

38301928.518.51813456.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384يوسف حسين عبد المنعم عبد اللطيف53653

37292027.51917132.556.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384يوسف سعيد محمد مصطفى53654

35302026.518.51813077ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احالم السيد حامد احمد53655

33.52919.5221717.512167ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384احالم ايهاب عبد الجواد على53656

35.529.519.523.5181812666.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384اروى احمد الحسينى احمد53657

37.5302027.5201813578ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384اسراء ابراهيم لطفى محمد53658

38.5302027.5201813678.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384اسماء ايمن السيد عبد اللطيف53659

38302030201913879.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384االء السعيد متولى محمد53660

38301930201813779.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384امل محمد عبد الجيد محمد53661

28.52617.526.51818116.579.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384امنيه عادل ابراهيم مصطفى53662

23.520.51120.512.5188869.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384انجى خالد عبد الرازق عبد الرازق53663

2122.51321.510.51888.578ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ايمان حسن احمد عباس53664

192213.521.59.51885.567ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ايمان لبيب اسماعيل محمد53665

19.5211322.59.51485.567ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ايمان محمد احمد محمد53666

372818.5281717128.578ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ايمان محمد السيد محمد53667

37.52719291918131.5710ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ايمان محمد فتحى عبد الوهاب53668

383019.5291918135.579.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ايه عبد المعبود محمد السيد53669

30301924.516.51812058ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384بسملة السيد يحى محمد53670

362819.529.520191337.510ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حسناء سعيد عبد العاطى على53671
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36.53019.528.519.518134710ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حنان احمد ابراهيم محمد53672

1820.51024.51314.58668.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حنان السيد رمضان عبد السميع53673

2518.517.52614.516101.5410ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حنان جمعه محمد عبد الحليم53674

3827.519.52918.519132.589ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حنين احمد محمد عبد العال53675

3929.519282019135.579.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حنين فؤاد السيد محروس53676

38281929201813489.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384حنين محمد صالح يونس53677

35302028.519.51813377ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384خلود عالء صدقى السيد53678

34.526.51926.519.51812677ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384خلود محمود مصطفى محمد53679

يا محمود محمد سالم53680 28201925.51918111.576.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384دال

13.515.518.52314.5178546.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384دنيا السيد حمدى على53681

23.52719241817111.566.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384دنيا خالد حامد احمد53682

11.5111917.51616755.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384دنيا رضا محمد احمد عبد الجواد53683

24.52319211817105.567.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384دنيا محمد سالم حسنى53684

33272025191812467ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384دنيا هانى يحيى سعيد صادق53685

يا العيسوى محمد حسن53686 352819.525.519.518127.577.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ران

333019.52618.51912787ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحاب محمد احمد سالم53687

13161722.514.5198376.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحمه بدوى الشحات خليل53688

2222.51923.517.518104.577.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحمه جميل صبحى السيد53689

29242024.51918116.577ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحمه رمضان كمال على53690

37302029.519.5171367.57ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحمه سعيد جوده حسن53691

1619162315.51989.575.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحمه عسكر عبد العزيز عبد اللطيف53692

171818.522161891.577ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحمه محمد سعيد على53693

34.53019.528201913287.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رحمه محمود محمد عبد الحميد53694

36.53020302020136.577.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رنا محسن محمد عبد العال53695

36.52920282019133.556.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384رهف ابراهيم حمدى ابراهيم53696

28.527.5202317.519116.587.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384روان خالد رفعت عبده53697

27.519.51823.515.51810467.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384روان عماد محمد سليم53698

ده السيد النبوى حسن53699 3023.519.52517.518115.568.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384روي

353019.5281918131.567.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ريم محسن محمد عبد العال53700

25.525.51924.51713.5111.567.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ريناد اسامه عبد العزيز اسماعيل53701

17.59.5822.5715.564.555.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384زينب محمد السيد عبد العال53702

35.53019.529.51816132.558.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384زينب مصطفى اسماعيل العوضى53703

2121.518.52916.515.5106.558ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سعيده ابراهيم عبد الهادى السيد53704

36.529202919.51513468ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سلمى رضا احمد سالم53705

2381819.515.516.58455.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سلمى محمد احمد حسنى53706

1210.51522.513.51373.54.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سلمى محمد صبرى المرسى53707

363020281916.513358ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سمر ابراهيم السيد محمد53708

21.513172511.514.58867.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384سميره ادهم مفرح عبده53709

32.524.52028.51814.5123.556.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384شهد السيد احمد مصلحى53710

35.529202819.514.51324.57ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384شهد سعيد عبد المعطى عطيه53711

3627.5202819.515.51314.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384صباح السيد محمد احمد53712

36291926.517.51612857.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ضحى عماد ابراهيم حسين53713

3423202615.518118.557.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عايده سالم السيد البندارى53714

2816.517.5271317.51025.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عزة احمد سعيد السيد53715

3529.518.52918.518130.556.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عزه ممدوح جمعه عبد اللطيف53716

3629.519.52918.517132.557.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384عال عبد العزيز الشبراوى عبد الجواد53717

2421.519.527.51417.5106.557.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384غادة احمد حسينى احمد53718

3217.51929.515.516.5113.54.59ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384غرام حمدى الحفنى الحفناوى53719
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37.526.5203019191335.59ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384فاطمه رضا فتحى صادق53720

1715.520271113.590.55.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384فتينه احمد عبد المعطى عطيه53721

3729.52028.52018.5135510ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384فرح حامد عبد البديع احمد53722

35232028.51814124.54.59ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384لبنى محمد حسن على53723

31.523.51927.51714118.53.58ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384لقاء جميل محمد على53724

32.52519271414.5117.547ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ليلى السيد محمد على53725

36.5271927.5181612858ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384مريم اسماعيل عبد العال ابراهيم بدر53726

35.528.5202919171324.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384مريم الشحات حسين عبد اللطيف53727

3829.52029.519.519136.558.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384مريم متولى عبد الهادى سليم53728

3628.520302019134.54.58.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384منار حاتم عبد المنعم عبد اللطيف53729

2219.519.5271317.51014.56ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384منار مصطفي محمد محمد53730

331819291717.511657ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384منه هللا اسماعيل فكرى اسماعيل53731

32221828.51517.5115.54.56.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384منه الـله محمد السيد محمد53732

31.521.518.528.51617.51164.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384منى حامد احمد سعيد53733

29.52819.526.51617119.546.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384مى اشرف على السعيد53734

36.5282028.517.519130.557.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384مياده حمدى محمود محمد53735

22.525.519.5251118103.54.58ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نجالء احمد كامل طلبه53736

231920269.51797.54.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نحمده حسين محمد فرحات53737

35302029.518.517.513359ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ندا السيد عبد المنعم عبد اللطيف53738

36.53020302018.5136.54.59ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ندا عبد الحكيم السيد عبد الحكيم53739

3728.52027.519.519132.558.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نهلة محمد رمضان محمود53740

38.53020302014138.548.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نور سعيد اسماعيل محمد53741

32.523.519241712.51164.57.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نورهان حسام احمد على53742

30.524.52025191511957.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نورهان سليم صبحى السيد53743

34302026.519.5151304.58ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نورهان طلعت محمد اسماعيل53744

32.52319251514114.548ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نورهان على مأمون الحفناوى53745

26.515.51825.51115.596.54.58.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384نيره السيد حمدى على53746

36.529203018.51913448.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384هاجر احمد السيد حسن53747

37.53020302019137.55.59ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384هاجر رضا عبد الرازق اسماعيل53748

35.52620271816126.549ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384هنا رأفت احمد حسن53749

3729.52029.518181344.58.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384هنا محمود محمد احمد53750

37292028.52015134.568.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384هند اشرف الشحات احمد53751

3628.520281919131.549ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384هند عبد السالم محمد محمد53752

37302029.52013.5136.54.59ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384وسام رضا عبد الهادى محمد53753

30.526.5202616.512119.54.58.5ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ياسمين ساهر رمضان عبد الرحيم53754

3930202916.513.5134.549ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ياسمين سعيد محمد اسماعيل53755

22.51814.525.51014.590.549ادارة السنبالوين  008ابو قراميط ع م  0384ياسمين عنتر صادق محمد53756

272016.520.51516994.54ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385احمد حسام صالح ابراهيم53757

238.515.516.5131676.54.54ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385اسالم محمد حسن عبد القادر53758

1168.5131013.548.54.53ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ريان على عبد الحميد على53759

6.55.59.577.511363.53ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385عبد العال جاد محمد عبد العال جاد53760

33.528.519.52919.51913069ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385عثمان اسامه عثمان على محمد53761

12810.57.510.510.548.53.54ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385على محمد على عطوه53762

33.529192919.51813068ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385محمد عزت محمد عبد اللطيف53763

14.55.5128.57.512.5485.54.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385محمد فيصل طه عطوه53764

10.57.58.53.578.53741ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385محمد كمال عبد الحميد على53765

1710.59.59.510.512.5574.52ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385محمد مجدى ابراهيمم حمتو53766

16.513911.51314.56343ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385محمد مجدى عبد الفتاح سيدالبرعي53767
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27.519.51625.516.517.51054.54ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ممصطفى سامى عبد هللا حسين53768

16.59.5817.59.510613.52.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385اسراء محمد الغريب عبد القادر53769

22.5613181012.569.53.53ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385االء سمير حسن السيداحمد53770

2181210.591260.53.53ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385اميره السيد اسماعيل السيد53771

36.530203019.5171363.55.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ايمان السيد عبد الحفيظ يوسف53772

24.56.58.520.51211.5723.52.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ايمان جالل محسن جالل ادريس53773

13.53.54.5831232.53.52.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ايه عالء محمد عبد القادر53774

33.52720251717122.54.58ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385بسمله محمد لطفى على53775

22.5515.54.561653.56.55.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385بسمه صالح محمد محمدالسباعى53776

23.58166.57.515.561.556ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385بسمه علي لطفي على53777

35292027.519.5181314.510ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385دنيا محمد محمود محمد53778

11.53.59.568.59393.55ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385دينا متولى ابراهيم احمد53779

26212023161410647ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385رحمه جمعه عيد عبد الرحيم53780

24222024.516.513.510748ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385رندا محمد محمد السعـن53781

2521.518.52314.516102.538ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385روضه عفيفى عبد الحى محمد53782

دا مسعد احمد محمدمأمون53783 22.5271921.51515.510547.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385روي

33.5272028.5191912849ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ريناد سامح عبد الرؤوف الشربينى53784

2022173.56.512.5694.55.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385زينب اسماعيل غريب محمد53785

13.55.51639.512.547.54.56ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385زينب مصطفى اسماعيل عبد العال53786

16.51513207.512.5723.55ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ساميه محمد الغريب عبد القادرمحمد53787

36.529.52028191813347.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385شهد رضا احمد بسيونى53788

28212023.51618108.548ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385شهد فيصل طه عطوه53789

25.514.51921.51714.597.54.57ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ضحى محمد محمد على53790

19.5151819141485.547ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385فاطمه اشرف على عبد الرازق53791

2714.520251613.5102.549ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385فاطمه مصطفى محمد رمضان53792

205.51412.5713.5593.59ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385قمر محمد اسماعيل عبد العال53793

3629.5203019.517.5135410ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385لمياء الرشيدى ابراهيم عبد الرازق53794

23.55.51312.59.514.5643.57.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ليلى حبيب عبد العزيز حسين53795

2591721.5101782.549.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385مايسه جاد محمد عبد العال جاد53796

36302029.51916134.54.510ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385مى محمد احمد عبد السالم53797

109.514.51459.55344ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385مى هانى محى الدين محمد53798

3428.52027.5171812759.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ناهد محمد محمد الهادى على53799

5.56.51516.52.5154647.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ندى اشرف سيف النصر خليل53800

125.52.512.511633.567.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385نفين اسماعيل عبد الحميد اسماعيل53801

19116.5121.516.55067ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385نورا سامى السيد على53802

241712.522.514199068.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385نوران محمد شعبان محمود53803

33.527202718.51812679ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385نورهان يوسف عبد الحفيظ يوسف53804

301619.523.516.517105.567.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385هاجر عطا عبد العزيز حسين53805

29.5211621.512.514.5100.568.5ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385يارا فكرى السعيد اسماعيل احمد53806

72.54.56.5112.521.565ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385ياسمين محمد ابراهيم محمد53807

36.530203019.519136410ادارة السنبالوين  008منشأة عزت ت أ  0385يمنى محمد مصطفى مصطفى53808

21.52497.57.516.569.556.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386احمد محمد عبد السالم محمد عوض53809

10.59410.56.51540.554.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386اسالم رضا على محمد53810

1319.55.5138185955ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386اسالم محمود احمد محمد53811

11.516.56.51791860.555.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386السيد اشرف حامد احمد53812

202913.521.512.51896.555ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386امير عادل عبد الحكم احمد53813

518.52.56.59.5184255ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386ايمن عبد الحليم حسن عبد الغفور53814

2.521.53.514.57.51949.545ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386زياد احمد السيد عبد الستار53815
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2021513.5121871.565.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386عبد الرحمن مصبح عبد المنعم محمد53816

24.517813121874.534.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386عبد الهادى ابراهيم خيرى السيد53817

11.515.54139.51753.544.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386على احمد محمد صبرى على53818

27.52611.523.512.51310156.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386عمر محمد السيد فؤاد53819

29291114.513.5199756.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386مازن محمد الدندراوى عبد الجواد53820

2.515.523.55828.523.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386محمد سالمه عيد عبد الرحيم53821

28.527.511.51011.5178946.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386محمد عاطف عبد السالم محمد عوض53822

2722.5710121978.566.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386محمد نبيل محمود محمد ابراهيم53823

1916.5579.5195755.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386محمد نشات محمد عبد المنعم53824

2223.510.51313188234ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386اروى زايد حسانين احمد53825

7.59.511.5130.513.54247ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386اسراء ابو العنين بشير يحى خفاجه53826

151214171135936ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386اسماء السيد محمد ابراهيم53827

2822.51629.512.518108.549ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386اسماء هانى السعيد محمد53828

353019.529.5191813359ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386امانى عرفه محمد احمد احمد53829

343019.529.52018133510ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386امنيه ابراهيم ابراهيم عبد الوهاب53830

23.519162291889.559.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386امنيه هانى محى الدين رمضان53831

14.51516.522.551773.548ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386ايه السيد محمد ابراهيم53832

3019.517.526.51016103.548.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386بسنت حامد حسين احمد53833

13146115.51849.546ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386رشا عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد53834

14.5915.523.5217.564.537ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386رضوه السيد احمد مصطفى53835

232215.52681894.538ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386شيماء رضا الهادى امين53836

149.5152021860.545ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386صفاء سباق عبد الحكيم فهيم53837

2319.515268.5189257.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386فاطمه السعيد حسنى شحاته وهبه53838

34.53018.529.52018132.549ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386مريم السيد محمود محمد53839

34.53018.52819.518130.559.5ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386ندى محمد السيد ابراهيم53840

21.512.511204186938ادارة السنبالوين  008ابراهيم حسين محمد ت أ  0386نشوى اسامه عبد المعطى احمد53841

26.519.512.526.513.51898.556.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ابراهيم فرحات محمود فرحات حسانين53842

2821.513.525.51418102.557ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387احمد حمدان عبد العزيز محمد محمد53843

26.520.5112214189446.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387احمد صبحى عبد الجيد محمد جوده53844

22.517.5719.514.5178137ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387احمد على احمد بدران احمد53845

35.52318221718115.548.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387احمد محمد جوده محمد جوده53846

34.528.518.525.517.518124.559ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ادهم محمد محمد عبد الفتاح منصور53847

3329.519251716123.537ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387اشرف عبد الفتاح عبد العزيز عزالدين عبد المنعم53848

ام ابراهيم حسين53849 322714.523.514.516111.547ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387امام سمير االم

2624.516.524.51118102.536.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387حمدى محمد عبد المجيد عبد القادر محمد53850

281918.524.512.513.5102.56.55.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387رضا جمال حسن وديع حسن53851

32.52218.524.514.515.51126.56ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387سيف عبد الحى محمد الهادى البشبيشى53852

3020.517.523.516.515.510864ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عبد الرحمن فيصل عبد الستار توفيق السعداوي53853

311916.525.51716.510964.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عبد هللا غريب محمد عبد السالم عبد الحميد53854

301819261615.510965.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عبد المقصود محمد عبد المقصود محمد عبد الهادي53855

241515241111.58974.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عبد الناصر عبد الحفيظ ابراهيم عبد هللا ابراهيم53856

2627.51727.51812.511676ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387على عبد الفتاح عبد العزيز عزالدين عبد المنعم53857

282313.518.514.514.597.576ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عماد صبري متولي مبروك سالم53858

322515.52715.51611566.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عوض محمد عوض متولى صقر53859

25.518122112.512.58965ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387فارس حازم السعيد حامد بدران53860

2916.512.524.514.516.59764ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387فارس حماده عبد البارى على53861

27.5171322.512179266ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محسن رضا محمد البسيونى محمد53862

32.52016241214104.56.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد ابراهيم سعيد ابراهيم محمد53863
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353019.5271818129.56.59.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد ابراهيم عبد المجيد عبد القادر محمد53864

32221926.51516114.579ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد احمد محمد حسن شحاته53865

32.52618.524.51518116.56.510ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد السيد فوزى على محمد53866

302019.525.51217107710ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد جوده فوزى محمد جودة53867

27.511.516.5259.5179079ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد حافظ السيد حافظ بدران53868

188.51124913.570.576.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد خالد جابر موسى متولى53869

31.51218.528.514.5151055.58ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد رمضان سمير السيد احمد53870

3629.520281815131.579.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد صبري رمضان محمد عبد الهادى53871

3221.519.52516.515114.578.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد على محمد على رزق53872

37.5292028.5181713379ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387محمد محمد عبد المجيد عبد القادر محمد53873

35.526192817.517.512679ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387مصطفى فرحات مصطفى فرحات ابراهيم53874

322717.52415.517.511679ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387مصطفي محمد كمال علي علي53875

857.515.5810.54485.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387نور محمد محمود السيد ابراهيم53876

30211620.51517102.589ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387يس عثمان عبد العليم محمد سالم53877

27.52318251417107.5710ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387اسراء طه محمد سليمان سالم53878

28.52119271517110.5710ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387اسراء نجاح حسن صقر محمد53879

2620.518.5261614.51076.59.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387اسماء نجاح حسن صقر محمد53880

3124.518261717116.57.510ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387اميره احمد حسام السعيد السيد علي53881

37.53019.527.51918.5133.57.510ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايمان حاتم محمد عبد المنعم53882

35.529.5202918.520132.57.510ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايمان حسين الشوادفى حسينى عبد الفتاح53883

333020291919131710ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايمان عابد عنتر صادق53884

3528.52028.519.519.5131.5710ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايه حمدى محمد عبد العاطى ابراهيم53885

3419.52026.5181811879.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايه سامح ابراهيم السنوسى عبد السالم53886

32.5191924.517.518112.5710ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايه صالح مصطفى عبد العزيزعلى53887

37.5252026.517.517126.588ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايه محمد رجب عمر رمضان53888

21.525.55.525817.585.58.55ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ايه محمد مصطفى جبرمحمد53889

3729.519.525.51920130.57.57.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387حنان عادل عبد العال سلطان محمد حسن53890

31.528.515.5261217.5113.578ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387خلود وليد عبد الموجود مصطفى53891

2829182616.518117.57.58ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387رحمه رمضان عبد الوهاب ابراهيم حسنين53892

2628.517261418111.57.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387رنا ياسر صبرى محمد السيد53893

24.52916271518111.57.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387روان عصام عبد اللطيف احمد محمد53894

2828.516.52615.517114.58.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387روان فهمى السيد فهمى بشير53895

272514.5261117103.577.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387روضه محمد السعيد السيد علي53896

22.5269.5251014.59377.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ريهام رضا مصطفى عبد العزيز علي53897

3529.5202919.5171338.510ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ساره شريف عوض المتولى عبد هللا53898

26.5161626.512.517.597.588.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387سلمى محمد السيد سلطان53899

272418.523.512.517.5105.578ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387سما فتوح السعيد السيد علي53900

382819.52618.51913058.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387سماء شاكر عبد المقصود محمد عبد الهادي53901

31.529.5182212191135.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387سميه محسن عطوه وديع حسن53902

373018.526.514191265.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387سهيله اشرف شحاته عبد العزيز محمد53903

2717.59.52211.51687.545ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387سهيله محمد السيد سلطان53904

302111.522.512189757ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387شهد شعبان بدران احمد بدران53905

35.52516.521.51118109.556.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387شهد فؤاد صبرى عبد السالم اسماعيل53906

33281923.51518118.55.58ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عبير خليل احمد محمد53907

36302028.51919133.55.58ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387عبير مجدى عنتر صادق محمد53908

16198.5165.5146555.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387فاطمه محمد اسماعيل وهبه اسماعيل53909

30.52616.515121910048.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387فاطمه نبيل السيد سلطان محمد حسن53910

30.526.5192315.519114.557.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387فداء ابراهيم عوض المتولي عبد هللا53911
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3029.517.52116.517114.558ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387فرحة منصور محمد موسى عطيه53912

30.529.518.5221819118.55.58ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387مريم محمد احمد محمودى محمد53913

262617.517.51016.59757ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387مريم محمد عزب على محمد53914

3128.5202511.51911668.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387مريم مدحت محمد عبد العظيم ابراهيم53915

3027.52024.5121811448.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387منار السيد عبد الهادى عبد المقصود محمد53916

2121.515.518.51114.587.546ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387منه هللا محمد ابراهيم عبد الحميد محمد53917

1523.51621.511158746.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387مى اسامه مرسى السيد53918

18.521.516.522.510.51489.566.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ندى احمد صالح الدين جبر محمد53919

25.529.51818.51615107.557.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ندي اسماعيل محمد ابراهيم حسانين53920

3629.52025.51919130510ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387نعمه رمضان فتحى عبد الحى محمد53921

2627.519.51611181004.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387نورا محمد القاسمى احمد على قنديل53922

27201820.515.51810147.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387نورهان ابراهيم محمد فرحات ابراهيم53923

27.52818.52718181194.59ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387نورهان عصام محمود محمد محمد زايد53924

3429.520251719125.55.58.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387نورهان نبيل محمد عبد الرحمن سيد احمد53925

32.527192413.51811658.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387نيره عبد العال فوزى على محمد53926

28.527.52026161811857.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387هاجر ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم حسنين53927

3028.5202316.51911858.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387هبه اشرف لطفى سالم حسن53928

37.5302028.52019136510ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387هدى هالل جوده محمد السيد53929

3125.518.52413.516.5112.556.5ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387وسام فوزى عبد الجيد محمد جوده53930

3728.51925.516.518126.55.58ادارة السنبالوين  008سيد البيدق ببرج نور العرب  0387ياسمين عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سيداحمد53931

33.52618281918124.549ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388احمد جمال شعبان ابراهيم53932

332519.528.519.519125.549ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388احمد شريف متولى محمد عرابي53933

301818.5251717108.568.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388احمد صدقى ثروت رمضان سلطان53934

31.518.51725111810338.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388حسام السيد عبد الحميد علي السعداوي53935

33.52818.525.518.51812468ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388حسن عادل جسن احمد ابراهيم53936

30.52417201218103.547ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388زياد عمرو طاهر جمعه قاسم53937

28.523.51722.57.5179946.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388سيف الدين محمد حميده محمد السيد53938

312617.52317.51911547.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388عبد الرحمن احمد محمد عبد الحميد حمد53939

13.51412.517.5511.562.544.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388عبد هللا محمد عبد هللا عبد الرحيم عبد السميع53940

20201421613.58146.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388عمر متولى حميده محمد السيد53941

31251825.51418113.559ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388فارس محمد محمود السيد محمد53942

17.522.514.52461784.53.58ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388فاروق ايمن فاروق عبد الحميد53943

31.5251724.514.517.5112.54.58.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388كرم صبرى الشحات شرف حسن53944

312317.522.5161911057ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388محمد ايمن مختار احمد سليمان53945

332719.52618.51912458.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388محمد رضا احمد محمد ابراهيم53946

27.525172312.5181054.57ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388محمد صبحى محمد قاسم السيد علي53947

31.52519221518112.54.58ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388محمد معتز احمد الحسينى محمد53948

322619.522.515181154.57.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388محمد هانى محمد احمد على53949

30251922.516.515.511358.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388نشات السيد محمد شبانه محمد السيد53950

3728.519.5291918.513369.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388يوسف سامح عزم محمد همام53951

27.519192110.5179769ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388يوسف محمد حلمى محمد على االمام53952

25.51512.523.5101886.568.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388اسماء حمدى طلبه حسن يوسف53953

242116.5258.516.59578ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388اسمهان محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم53954

29.516.51826.59.517.510068ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388الهام مجدى احمد عبده محمد شحاته53955

30.52616.5271218112910ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388اموره عبد الرحمن البيلي حبيب متولي53956

25181626.5101895.599.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388اميره العربى فتحى فتوح53957

23.516.5152310.515.588.556.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ايمان مجدى السيد عيسى علي53958

2514.514.523.55.517.58357ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ايناس بلبل السيد عبد الحميد المرسي53959
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3729.519301917.5134.558ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ايه ابراهيم عبد العزيز احمد محمد البيدق53960

14.57.514.5190.5155668ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388بثينه محمد الشحات طلبه53961

322118271317.511178ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ثريا صبحى فاروق عبد الحميد احمد53962

319.51826.512.51997.558.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388حنان ماجد السيد يوسف المرسي53963

37.53020291917.5135.599ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388دنيا السعودى عطيه عبد هللا محمد53964

3022.51826817.5104.588.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388دنيا وائل احمد راجح محمد53965

292316.525.511.519105.588.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388رحمه احمد هالل سليمان احمد53966

25.5713.522.55.5197458ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388رنا عبده السيد عبد الحى المرسي53967

3429.519.5291919.513177ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ريهام عبد العليم محفوظ عبد الرحيم عيسي53968

31.523.51728.510.52011167ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ريهام عبد الهادى السيد احمد53969

30.52015.528121910667.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388زينب زكى الشبراوى زكى53970

29.516.51726121810188ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ساره راشد صابر محمد صبره53971

21.513.517.527.513199367.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ساميه ابراهيم سعد زغلول يوسف53972

30.528.5202914.519.5122.568ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388سمر صالح رجب عيد السيد53973

373019.529.519.520135.579.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388غادة على عبد المقصود محمد عبد الهادى53974

3329.5182914.519124810ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388لمياء اسامة سعد عبده احمد53975

24.5181520.55.517.583.558.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388مروه السيد عبد العظيم قاسم السيد53976

24191524.510.517.59367ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388مريم سامح عبد اللطيف عرابى محمد53977

272117.5269.517.510168ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388مريم عبد الهادى عبد هللا عبد الهادى53978

2824.517.527.510.518.5108610ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388مريم عوض خميس طلبه حسن53979

31.527.519.529.515.519123.569.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388مريم قمر محمد عبد الحى محمد53980

3626.518.529141812469.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388مريم محمد عطيه احمد الدميري53981

32.5231925.512.517.5112.569ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388منة حسام عبد النبى راجح محمد53982

3628.51929.514.518.5127.569ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ندى اسماعيل اسماعيل ابراهيم الدميري53983

2827.51825.5919108610ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ندى حاتم عزت مجاهد عبده53984

33.5282028.513.519123.5610ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ندى صبرى الشحات شرف حسن53985

30.526.519.52810.519115610ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ندى عبد المنعم فؤاد على رزق سليمان53986

3729.51929.5191913489.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ندى محمد السيد عيسى علي سلطان53987

23.52318.5264.519.595.569ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388نورا احمد ابراهيم احمد محمد حجاج53988

35.528.519.5281918.5130.568.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388نورا معوض عبد هللا عبد الهادى سليمان53989

9.515.58212.516.556.568ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388يارا ممدوح احمد السيد53990

35.527.518.529.5191913069.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ياسمين سامح الشحات عبده متولي53991

3320.51923.513.518.5109.589.5ادارة السنبالوين  008منشأة جبران ت أ  0388ياسمين عثمان عبده احمد عبد هللا53992

26.524.519.52214.518.510759ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ابراهيم جمال سمبو على احمد53993

2721.51821.512.517.5100.548.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ابراهيم جوهر عبد الرحمن محمد جوهر53994

1771924.510.5177868.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ابراهيم عبد العظيم عبد الجيد عبد العاطى53995

27.5282028.519.519.5123.569ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ابراهيم محمد ابراهيم محمد ابراهيم جوهر53996

26.527192717.51911769ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد السعيد السعيد محمد محمد نافع53997

2419172613189969.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد السيد السيد رياض الطنطاوى53998

914.51723.515137958ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد تامر محمد عبده ابراهيم53999

2424.518.526141810768.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد حسين مصطفى الحسينى اسماعيل54000

17.5151525.51115.58458ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد راضى عبد اللطيف سيد احمد بدوى54001

17131824.5101882.559.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد رضا احمد عكاشه محمد54002

22.521.517.5261418101.549ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد طاهر احمد محمد يحيى54003

7.57.57.519.56124838ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد عبد الجواد عيد البكرى عبد الرحمن54004

22.513.51325.512.516.58758.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد محسن فتحى صادق محمد54005

26.52417.52614.517.5108.549.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد محمد احمد السيد سليم54006

251917.5251818104.559.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد محمد السيد احمد السيد54007
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98.518.5229136749.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد محمد عبد العزيز محمد54008

32.526.519.528.5201912759.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد محمد محمود محمد اسماعيل54009

17.5151827.513189159.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد محمود رأفت محمود السيد54010

22.51716.523.5131792.549ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد محمود محمود محمود السيد على الجعبار54011

2215.516.524.51216.590.549ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد نعيم عبد الجيد عبد العاطى54012

31.517.518.526.518.519112.549.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد هانى السيد على العوضى54013

312719.527.51618.51217.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389احمد وائل محمد ابو سيف54014

251916.5241316.597.579ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسامه احمد مختار عبد السالم54015

301815.525.513.518102.579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسامه هانى محمد العوضى ابراهيم54016

33.5221725.519.518117.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389السيد محمود عبد العزيز السعيد العيسوى54017

33.523162618.517.511789ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389المرسى عبد اللطيف محمد السيد عبد العال54018

35.5241826.5191912389.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389انور محمد انور السيد ابراهيم54019

352218.526.519.518.5121.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ايمن على احمد محمد البسيونى54020

23.51716.52615.518.598.579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389حسن خالد ابراهيم عبد الحميد الطنطاوى54021

910.5825.55.513.558.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389حسين طارق محمد الحسينى محمد احمد54022

17917.521.51514.5805.59ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389حسين على صبرى محمود السيد54023

11.513132110.513697.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389خالد احمد مصطفى الحسينى اسماعيل54024

201515.524.51713.592710ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389خطاب حسن خطاب ابراهيم حسن54025

231216.52311.5158679.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389رشدى محمد عطيه محمود ابراهيم54026

19.512.514.520.59.51676.559.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389رمضان محمد عبد العال السيد احمد الشويل54027

19.5151520.511.51281.559ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389صالح رشاد الهادى عبد العزيز54028

116.56.516512.54558ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389صالح عبد هللا صالح على احمد54029

271412251117895.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبد الرحمن احمد السيد حسانين السيد54030

237.511.52310.516.575.559ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبد الرحمن عباس عبد الرحمن محمود54031

17.51415.52514.516.586.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبد هللا صالح السيد رياض الطنطاوى54032

14111424.51213.575.55.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبد هللا عبد الواحد محمود الحديدى ابراهيم54033

16.5131225.51215.57958ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبد هللا محمد يوسف رزق مصطفى54034

302518.5271718.5117.559ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبد المنعم فتحى عبد المنعم احمد محمد السيد الشويل54035

20.517.516.5261118.591.54.59ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبده ابراهيم عبد المطلب العوضى سليم54036

25.522.515.527.51518.51064.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عالء ابراهيم سيد احمد فهمى سيد احمد54037

2218162510.518.591.53.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389على ابراهيم احمد احمد  محمد البالمونى54038

9.514.51326.5111574.54.59ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389على احمد ايوب محمود ايوب54039

78.51125.5713.5594.59ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389على طلعت الباز محمد54040

11.5131327111575.53.59ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389على محمد عبد العظيم عبده العوضى54041

10151022.59.515673.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389على محمد مصطفى حسن54042

3427.5192918.51812879.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389على هانى على ابراهيم حسن54043

27.52819.528.51319116.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عمر ثروت محمد فهمى عمر محمد54044

22.522.517.528.51317.510459ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عمرو محمد مصطفى محى الدين مصطفى54045

26.5281627.514.517.5112.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فتحى حلمى محمد احمد محمد54046

2427.516291419110.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فتحى محمد فتحى عبد العظيم رضوان54047

25.52317.527.51719110.579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فتوح مصطفى محمد ابراهيم منصور54048

3418.517271719113.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فرحات حسن فرحات عبد العزيز العزب54049

313.5524.51014562.59ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389كريم محمد السيد محمد ابراهيم54050

22201826.513.518.510076ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389كمال محمد عبد العزيز السيد احمد54051

2929.518.529.515.519.512286.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مجدى احمد صالح عبد اللطيف ابراهيم54052

39.53020302020139.5810ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد ابراهيم ابراهيم عطيه ابراهيم54053

19.52516.52913141036.57ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد احمد السيد عبد االسالم رضوان54054

282717.52917.518.511968ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد احمد محمد احمد الشويل54055
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28.524.514.5291213.5108.547ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد احمد محمد عبد العاطى ابراهيم54056

181514.5289.512.58565ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد السيد على السيد على54057

252017.52711.513.51016.56ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد رضا الباز عثمان احمد شلبى54058

20.5131826.59.51587.566.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد رمضان العوضى السيد54059

16181324.571478.53.54.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد شريف عبد الغنى محمد54060

25.517.51927.514.51410476ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد عبد الرحمن عبد الرحمن عبد العزيزاحمد54061

32.5262028.517.516.5124.57.58.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد عبد العال السعيد عبد العال مصطفى54062

282519.5291716.5118.57.55ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد عبد العظيم رضوان العوضى ابراهيم54063

2924.517.52713.518.5111.566ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد عبد ربه السيد حسين اسماعيل54064

1117.5172711.5128466.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد على فتحى احمد محمد جوهر54065

27191726.51415.5103.57.57ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد مصطفى محمد ابراهيم منصور54066

31.52319.52816.518118.587.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد هيثم رزق محمد رزق54067

33.524.519.528.51617.51227.57.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمد ياسر ابراهيم فؤاد العوضى54068

171913.524.51010.5845.56ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمود ابراهيم احمد ابراهيم منصور54069

151815291312.5905.56ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمود على صبرى محمود السيد54070

13.51710279.511.57755ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمود محمد طلعت محمد عبد الباقى مصطفى54071

19815249.51275.56.57ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمود محمد عبد الرحمن محمود54072

24.52019281716108.577ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمود محمد محمود الرفاعى محمود54073

2218.51726.513109776.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389محمود مصطفى فاروق العوضى مبروك54074

22.526172813.51610785.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مدحت المرسى الحنفى العمرى الحنفى54075

17.518.51728.5131494.578.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389موسى عبد الحليم موسى اسماعيل موسى الشطيرى54076

6.551328101162.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389يوسف جمعه الهادى عبد العزيز54077

22.51316.527.514.512947.59ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ابمان جمال السيد حسن محمد54078

33261824.514.51711688.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسماء حسن محمد ابو المعاطى العوضى54079

25.518.512.52712.516.59678.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسماء طارق رزق عطيه رزق54080

25.522182916.519.511188.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسماء عبد القادر شاكر عبد القادر متولى54081

272619291719.511868.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسماء عوض ابراهيم محمد ابراهيم54082

37292026.51620128.599.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسماء محمد محمود محمد حسان54083

34.525.519.527.51519.512289.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اسماء هانى ماهر هالل اسماعيل54084

25.5201228.5161510278.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389االء عماد عبد الفتاح ايوب السعيد54085

2013.514291112.587.589ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389االء فتحى محمد احمد حسانين54086

3328.518291919127.599ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389االء محمد ابراهيم عبد المقصود ابراهيم54087

20.5171526.5815.5875.58.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389امل عبد الرحيم عبد الجواد عيد البكرى54088

30.526.51528.51517.5115.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389امل عبد الناصر محمد عبد العال طه54089

34302029.51917.5132.589ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389امنيه عبد الفتاح يوسف شعبان يوسف54090

35.5292029.51919.5133810ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389اميرة عالء احمد فؤاد حلمى محمود54091

352918.53017.51813089.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389امينه عبد هللا رمضان عبد هللا  ابراهيم54092

3627.517.52615.517122.589ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389انجى ناصر ممدوح عبد البديع54093

3628.517.530192013189.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ايه احمد محمد السيد محمد54094

262516.528.513181095.59.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ايه محمد بكر على ناصف54095

3728.5202919.520134910ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389بتول على السيد احمد السيد54096

2825.51727.5171711588ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389بسمه حمدى محمد السعيد سماحه54097

2215.516.527.591790.579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389حسناء على صبرى محمود السيد54098

26.526.51929.51519.5116.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389حنان شوقى محمود محمد حسان54099

34281927.51316.5121.579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389حنان محمد حسانين ابراهيم ابراهيم54100

262619.528.511.515111.559ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389خلود صبحى عيد عيد السيد54101

20.52219.528.5912.599.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389دعاء محمد احمد محمد يحى54102

34272029161512659ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389دنيا باسم سالمه ابراهيم اسماعيل54103
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33.524.51928.51613.5121.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389دنيا رشدى الديوشى اسماعيل محمد54104

000000000ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389دينا خالد خاطر عبد النبى محمد ابو الروس54105

30.522.52029141311669.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389دينا رفعت حلمى محمود امين54106

3428.52029.517.512.5129.558.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389رجاء فهمى عبد الهادى عبد المنطلب سليمان54107

29.520192913.51611179.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389رحمه محمد ابراهيم عبد السالم ابراهيم54108

121618.524.56.5977.579ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389رضا احمد رمضان احمد رضوان54109

31.522.52029.51512.5118.569ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389رضا طلعت احمد على احمد54110

30.524.52028131811669ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389رغده العوضى حازم العوضى مصطفى54111

32.5272029.51818.5127510ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389روان فتحى محمد محمد السيد الشويل54112

28.525.52029.515.52011968.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ريهام محمود العوضى البسطويسى سليم54113

252318.529.5141211059ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389زهراء محمد رفعت محمد السيد الشويل54114

31.525.52028.517.512.512369.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389زينب السيد سالم حسن سالم54115

35282029.519.519132610ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389زينب عبد الصمد محمود الحديدى ابراهيم54116

35272029.519.516131610ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389زينب عبد هللا محمود الحديدى ابراهيم54117

3218202916.515.5115.579ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389زينب وليد سليم البسطاويسى54118

31272029.517.518.512589ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389سعديه احمد يسين العوضى محمد54119

21.523.51928.51716.5109.5810ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389سلسبيل رمضان ابراهيم محمد ابراهيم الشويل54120

17.52014.5291414.59589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389سماح سمير مصطفى عبده محمد54121

3023.520301819121.589ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389سماح عبده جمعه عبد العليم محمد54122

2527192815.518114.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389سهام عصام الشحات الشحات احمد عيد54123

000000000ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389شرين احمد رشدى اسماعيل محمد54124

27.528202915.517.512089.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389شهد ابراهيم ابراهيم محمد ابراهيم54125

20.52419291515107.578.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389شهد محمد محمد ابو المعاطى العوضى54126

393020302017.513989.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389شيماء ابو المعاطى غنام السيد ابو المعاطى54127

36.529.519.5291815.5132.584.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389شيماء على السيد على محمد عيد54128

21252027.51518.5108.579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389صباح فرحات حسن عبد العزيز العزب54129

6.52419.528.5151793.589.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389صباح مصطفى محمد تقى يوسف54130

2426.51928.515.517.5113.589ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389صفاء على احمد مصطفى المرسى54131

20.522.517.52813.517.510268ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389عبير عمرو عبد العزيز محمد عبد العزيز54132

30252027171811989ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فاطمه جمعه احمد عبد المقصود ابو المجد54133

21.522.51925.513.517.510289ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فاطمه عبد الرازق محمد السيد على54134

2426.5202818.518.511789ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فاطمه محمود السيد ابراهيم حسن54135

2828.52029.5181712469ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فاطمه ياسر احمد مصطفى المرسى54136

519.518.52611.515.580.558.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389فردوس صبرى البيومى محمود ابراهيم54137

22.525.518.524.511.516102.579ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389كريمان ابراهيم محمد عبد السالم محمد يوسف54138

20.525.52028.518.51711369ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ليلى احمد محمد محمد عيد54139

36.52920301817.5133.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ليلى حسن هاشم عيد السيد54140

28.517202914.51710969ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ليلى رضا محمد السعيد محمد سماحه54141

2714.52028.512.514.5102.559.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ليلى عمرو صبرى عبد المطلب على54142

20.5192029101598.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مديحه حسن السيد احمد السيد54143

2317.519.527.57.517.59579.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مروة فرحات رفعت ابراهيم سيد احمد54144

32.523.52028.51119.5115.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مروه شحاته عبد الغفار على54145

32.519202815.51911569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مريم طارق عوض سليم54146

22.5162027.513.51099.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مريم عادل طلبه عبد المجيد اسماعيل54147

28.523.519.5281316.5112.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مريم محمد عبد السالم العوضى محمد54148

29.516192713.52010569ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389منى محمد عيد عيد السيد54149

35.526.52027.51520124.569.5ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389منى مصطفى محمد عبد الباقى مصطفى54150

34.5241728.515.520119.5410ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389مى محمد السيد سالم السيد54151
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35.5251827.51620122610ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ميرفت حماده عبد العظيم عبد الفتاح محمد54152

27.517.513.527111896.5410ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389ندى رضا التهامى عبد العزيز العزب54153

30.518.51527.51320104.5410ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389نرمين خالد عبد الحميد عبد الفتاح54154

32.52612.528.516.519.5116410ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389نها خالد العوضى محمد السيد54155

3127.513.528.518.519119510ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389نورا عز رزق عطيه رزق54156

302214.5281518109.5510ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389هدى هالل احمد فوزى هالل54157

26.524.514.529.513.520108.5410ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389هند رامى عبد هللا محمد احمد54158

31.52817.529.51619.5122.5610ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389هويدا حسين عبده حسين سيد احمد54159

32.52715.5281517118810ادارة السنبالوين  008الشهيد احمد فتحى صادق  ع م بالبالمون  0389والء جمعه عبد المطلب جمعه احمد54160

14.52418271718.5100.539ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ابراهيم احمد ابراهيم عبد هللا54161

17.5251625.515.52099.549ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ابراهيم مصطفى عبد الصمد صادق54162

20.52015.522.5101788.547ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390احمد السيد عبد الهادى على54163

27.525172718.517.511549ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390احمد حسام الشحات عبد العزيز54164

36.52820302019134.569.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390احمد رمضان عطيه محمد سالم54165

21241726.51615.5104.549.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390احمد عادل رمضان الددامونى54166

20.513.5102415.513.583.549ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390احمد محمد السيد حسن السباعى54167

23.52117.52815.519105.589ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390احمد محمد رمضان على54168

20.52214.528.514.516.510059ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390احمد منصور احمد منصور54169

2120.517.52815.519102.558ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390السيد شعبان حسن محمد54170

24.52718.5281818.511658.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390جمعه رمضان ابراهيم عوض54171

272619271819.511769.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390حسام ابراهيم الشحات عبد العزيز54172

2313.517.52313179068ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390حسن ابراهيم السيد محمد ابو العنين54173

332816.52818.51912469ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390حسن عبده عبد الرحمن رمضان54174

2022.5172815.51810339ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390حسن عالء محمد على سليم54175

29.523.5172614.518.5110.569ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390حمدى مسعود محمد عطيه54176

3428172718.519124.548ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390رمضان مصطفى رمضان عبد الهادى54177

27.521.51025.5151899.558ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390عبد الرحمن حسن علي سليم54178

20.522.51526.512.516.59739ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390عبد الرحمن وليد محمد محمد54179

302518.526.516.513116.559ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390عبد هللا حسن معوض عبد الحليم عبد المقصود54180

17.5231723.51618.59758.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390عبد هللا رياض رياض سعد54181

282919.527.517.519.5121.549ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390على الشحات على ابراهيم54182

30261926.52018.5121.559.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390فتحى على فاروق ابو المعاطى54183

241918261718.510449ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390كريم متحت السيد محمود54184

26.52315.524.515.51810547ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد السيد عبد الوهاب بدوى54185

272617.5281919.5117.547ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد السيد محمد طريف54186

302918.52719.52012488.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد حسام محمد الحسينى عبد هللا54187

26.520.516.5271819.5108.548.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد صبحى محمد احمد54188

26.52319.5291919.511758ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد عادل محمد احمد54189

9.519.5142316168247ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد عماد حمدى محمود حسين54190

17.522.5182517.518100.549ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد مبروك محمد محمد على54191

27.524.5162516.518.5109.556.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد محمود منصور منصور54192

35292028.52019.5132.589ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمد وليد شحاته فرحات54193

2827.51625.51719.511457.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمود احمد محمود محمد54194

1221.516.522.5171289.558ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمود ايمن الرشيدى احمد على54195

32.5272025.5191912489ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمود صبحى حامد عطيه54196

17.522.516.526161798.557.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمود صبحى عبد الهادى على54197

2023.51824.51816.510448ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمود عبد الراضى محمود احمد54198

322817.528.51919.512559ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390محمود محمد منصور منصور محمد54199
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29221827.51919115.548.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390مصطفى محمود محمد محمود54200

32.5231621.5171711047ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390هشام حسام عبد النبى عبد اللطيف54201

1318.5101610.5126847ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390وليد عصام رشاد حسنى54202

3528192619.517.5127.549ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390اروى صبحى محمد طريف54203

000000000ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390اسراء عنتر نبيه يوسف عمر54204

3527.5192719.51812858.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390اسماء مجدى عبد الهادى محمد54205

2024.517.52816.517106.558ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390امانى زكى محمد محمود النجار54206

31.52917.528201812667.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390امانى محمد السيد عبد العال عبد المجيد54207

342817.5242018123.569ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390امل تامر عطيه محمد سالم54208

36.52717.520191812059ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390امنيه محمد حسن محمد54209

32.526.51821.51817.5116.558ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ايات محمد عالم يوسف عمر54210

382819.52318.51812768ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ايه حسن عطيه حسن54211

372514.51416.51810746ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390تبارك السعيد السيد سعد54212

38.527192619.51813059ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390روان احمد السيد محمود54213

37281826.51918128.559.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390روان صبحى حامد عطيه54214

33.5221622.514.517108.557.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390زينب صبحى عبد الصمد صادق54215

342417.52517.51811859ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390سعاد محب عطيه ابو الفتوح54216

28.5251622.5141910647.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390سميحه هانى شبانه احمد54217

2019.581610.5177455.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390سهر محمد السيد محمد54218

36.528.51824191812658.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390سهيله احمد عبد هللا احمد54219

3627.517.524.51718122.568ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390شاديه اشرف محمد السيد ابراهيم54220

37.528.5182519.517128.568ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390شهيره حاتم عبد الظاهر متولى54221

34.5241922.5192011979ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390فاطمه حسن السيد ظريف محمد54222

37.527.518.5272020130.589ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390فاطمه عالء فوزى محمد54223

37.526.518.5271919.5128.589ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390مروه رضا فوزى عطيه54224

3825.518271920127.589ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390مريم السيد عبد السالم عبد هللا54225

36.528182819.52013069ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390مريم حماده حمدى محمد54226

000000000ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390منار ابراهيم فرحات سعد54227

33.5221824.517.519115.559ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390منه حسام عبد اللطيف حامد54228

192216.524161697.577ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390مها محمود عبد العزيز عالق عوض54229

2822.51827.515.514.5111.569ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390مياده صبحى ماهر احمد54230

28.52219251718111.569ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ندى الزين عبد العزيز عبد المجيد54231

34.5291824.5182012489.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ندى حسام الدين عبد السالم عطيه54232

32.524.517.5281417.5116.587.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ندى صبرى عبد الشافى محمد54233

242413.527.5141810388.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ندى عبد السالم محمود عبد الهادى54234

3629182719.519129.588.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390ندى متولى جبر ابراهيم54235

33.52517.520.519.51911689ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390نهى رمضان اسماعيل محمد على54236

362617.5262020125.579.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390نور احمد على سليمان على54237

32251822.519.51911779ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390نورهان السعيد السيد محمد مصطفى54238

26.52416241819108.577.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390نورهان السعيد عبد الظاهر متولى54239

2221152217.51997.578ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390هاجر السيد سرور محمد54240

372917.5302020133.589.5ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390هاله رمضان جوده السيد عطيه54241

20.52514.520.5918.589.575ادارة السنبالوين  008البشنينى ع م  0390هانم ياسر قاعود محمد على54242

261816.52718.518.510688.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391احمد رضا القاسمى عبد الجليل54243

27.527.516251818.511488.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391احمد محمد الشحات امين54244

31.52118281719115.588.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391احمد محمد امين ابراهيم54245

34.52617.527.517.518.512389ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391خالد محسن ابراهيم محمد54246

322416.5251719114.588.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391خالد محسن ابو زيد عبد المجيد54247
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322217.52618.52011688ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391زياد عاطف رمضان احمد54248

28.523.517.526.519.519115.588ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391عبد الرحمن تامر صبحي احمد اسماعيل54249

28.524.516.52818.51911687.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391عبد الرحمن حسين اسماعيل محمد سويلم54250

36.5281927.5201913188.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391عبد هللا محمد حسن محمد54251

32.5211725.518.518114.5810ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391عبد الرحمن السعيد غريب السعيد54252

34251828.517.517.512377ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391كمال السعيد كمال عبد الغنى54253

31.523.5202319.517.5117.567.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391لطفى وائل لطفى عبد هللا54254

30251822.51816.5113.576.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391محمد حماده رمضان احمد54255

32.5251924.51818.511956.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391محمد طارق عبد الكريم سليمان54256

35.5221927.519.518.5123.576.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391محمد عطيه عبد الرحمن محمود54257

33.522.51924.51718.5116.577ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391محمد متحت ابراهيم محمود54258

36.526.5192419.519125.567ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391محمود حمدان محمود احمد54259

37.524.5182519.519124.577ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391نور السيد خيرهللا عبد العزيز54260

2720.515.5182011.510187ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391احالم الصاوى احمد منير محمد54261

372820272017.513278ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اسراء جمعه عبد العظيم عبد المجيد54262

33.5242026.518.517.5122.568ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اسراء مصطفى جالل الدين ابو المعاطى54263

3929.52029.51919137610ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اسماء السيد محمد السيد على54264

3422.52017.5111710576.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اسماء ايمن عبد العزيز عبد الخالق54265

33.5191920.51514.510765ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اسماء رمضان رضا سعد54266

26.59.51921.5131389.565ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اسماء محمد حسن محمد54267

2921.51720.5121710065.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391الزهراء حسين اسماعيل محمد سويلم54268

34252025.517.516.512248.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391الشيماء على على سعد محمود54269

3224.5192617.51611958ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اميره احمد حسين احمد54270

3621192716.518119.568ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اميره جوده السيد محمد يوسف54271

3627.52028.519.517131.568ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اميره رضا منصور محمد54272

29.52015.522.51616103.564.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اميره عواد عبد المطلب محمود54273

28.518.517.522.51216.59956ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اميره محمد عبد الرحمن محمد54274

34.52216.526.51517114.568ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391اميره مسعد عبد البديع عبد الرازق54275

36281929191513149ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391امينه محمد محمد عبد العزيز54276

3728.520292017134.569ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ايمان شعبان محمد النادى54277

35.528.52028.52018.5132.569.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391جهاد احمد محمد السيد على54278

32.5272027.519.515.5126.568.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391خديجه على السعيد حسن54279

3423.519.520.514.51711258.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391رحمه محمد عبد الحى محمد54280

3220.51824.513.516.5108.569ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391رحمه مصطفى محمد فرحات54281

32.524.52027171912169ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391روان اسامة محمد السيد54282

332619.52919.518.512789.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391شهد عالء الدين حمدى محمد54283

32.5201926.51618.511462.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391صفيه رضا مصطفى سويلم54284

332720282019128610ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391فايزه على على سعد محمود54285

3122.52025.517.518.5116.563ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391فايزه مسعد عطيه عبد الحميد54286

3427.519.527.51918127.5610ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ليلى مصطفى غريب السعيد54287

32.528.5202818.520127.556ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391منه عبد المجيد حسين عبد السالم54288

3024.52025.519.519119.563.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391منه محمود فتحى محمود يوسف54289

2320.51622.514.515.596.542ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391مها القاسمى حسن متولى54290

3323.519.524.51319113.563ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391نجاه السيد شحاته محمد54291

31.5232023.5191811753.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391نجاه سالم كمال منصور54292

3727.519.528.52018.5132.563.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى احمد فوزى محمد ابراهيم54293

382719.5292019133.566ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى احمد محمد ابراهيم54294

31.516202718.51911344ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى احمد منصور عثمان54295

Page 1115



Term1

33.527.52028.51919128.564.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى حسين محمد ابو الغيط54296

3423.52027.519.518124.567ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى رمضان ابراهيم جوده54297

36.523.52028.517.51912667.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى سالم فتحى عبد هللا54298

34.526.519.527.51918.512748.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى سامح السعيد عبد السالم54299

3628.52029.519.519133.5610ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى صبحى حسين احمد54300

3227.519252017.5123.552.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ندى صبحى محمد منصور54301

3414.51922.513.516.5103.555ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391هاجر رمضان السعيد السيد54302

3728.519302019134.569.5ادارة السنبالوين  008العزاوى ع م  0391ياسمين احمد حسين احمد54303

8.5151316.53155668.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ابراهيم احمد صبرى شبانه رمضان54304

251817.524.57.51592.579ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ابراهيم جوده ابراهيم عبد السالم محمد54305

3.591316318.544.568ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ابراهيم حماده شعبان حسن سليمان54306

50.513.5165.512.540.558.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ابراهيم رضا ابراهيم شحاتو سليمان54307

292118.52615.51811059.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد العال54308

1113.515.522515.56749.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ابراهيم محمد رضا محمد محمود54309

28211823.58.514.59979.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احمد جمعه محمد احمد االمام54310

2220.51928917.598.579.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احمد رضا السيد مجاهد احمد54311

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احمد محمد ابراهيم رسالن54312

3424.519.52817.518123.579.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احمد محمد السيد القاسمى عبد الرحمن54313

272117271117.510369ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احمد هشام فتحى ذكى54314

2619.519.52714.516.5106.569ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احمد وليد عماره حسن عماره54315

27.5221827.514.518.5109.569ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احمد ياسر احمد عبد القادر احمد54316

2920.518.52714.518109.54.59ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اسالم ايمن ابراهيم عبد اللطيف زين الدين54317

3019192611.517105.569.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اشرف محمد موسى على البغدادى54318

27.518.51826.581298.578.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392السيد سامى السيد سيد احمد سيد احمد54319

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392السيد محمد ابراهيم رسالن54320

411.516.519.5710.558.578.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392السيد مصطفى شعبان السيد54321

1814.518.52716169489.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392السيد ياسر صبحى حجازى54322

91115.522.51114.56969ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392جالل السيد محمد صابر حستين54323

12.57.511.59.516.51257.575.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392حبيب رفعت مصطفى محمد حسن54324

29.51917.523191810876ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392حسن حلمى عاطف حلمى عزام54325

29.516.517252016.510877.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392حسين امام محمد ابو المعاطى السيد54326

2.568.53.58.510.52946ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392حماده ياسر السيد عبد العظيم54327

16.515.51412.51316.571.546ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392خالد عبد الستار عبد الرؤف طه عبد الفتاح54328

181415.512.512.51872.579ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392زياد احمد محمد رزق54329

17.517.516.517141782.578.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392سعد فرج سعد السعيد عبد السالم54330

21.5101619.51617.58389ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392طارق السيد رمضان عبده منصور54331

14.59.515.5121216.563.579ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392عبد الرحمن رضا عبد الفتاح صادق خميس54332

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392عبد الرحمن مصطفى السيد ابراهيم54333

19.515.518.5181716.588.579ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392عبد هللا مصطفى عبد العظيم حافظ عمر54334

3012.510.510.512.514.57666.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392عبد الوهاب محمود عبد الوهاب طلبه احمد54335

12.51281391554.569ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392عصام عارف احمد عمر رضوان54336

63.597.55.511.531.577.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392على شريف رضا محمد محمود54337

14.51310.511.571256.566.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392عمرو عرفان عبد الهادى على عبد القادر54338

13.517.517161316.57779ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392عيسى على عيسى على عيسى54339

17.512141815.5157778ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392فارس على محمود على احمد54340

1815.511.514.518.516.57887ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392فاروق محمد فاروق السيد عمر54341

17.51413.510.5161671.568ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392فتحى محمد فتحى اسماعيل اسماعيل54342

249.54.57162736.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392كريم عبد الشافى الحسينى مصطفى محجوب54343
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232319.5271118.5103.577.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد احمد رمضان احمد محمد54344

121813.5258.517.57775.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد السيد خيرى احمد المغاورى54345

12.5119.5177165764ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد راضى عبد الوهاب زكى54346

21.517.51622.571884.577.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد شريف ثروت حسن شحاته54347

2117.516.519.5318.577.586.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد عاطف محمد عباس على54348

ام احمد54349 946417.52442.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد عبد الغنى رمضان االم

33.52519.528.515.518.512277ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد عبد القادر احمد عبد القادراحمد54350

23.51820265.5199388ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد عبده عبد الحى عبده سليمان54351

2624202713.519.5110.588.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد على شعبان حسن سليمان54352

3328.5202816.52012699.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد مصطفى عبد العظيم حافظ عمر54353

2427.520281220111.589ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد مصطفى عبد الفضيل عبد العال السعيد54354

34.529.52029.518.52013289ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد نادى عوض غالب عوض54355

2126.52027619100.589ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد هانى محمد احمد ابو المعاطى54356

27262028.54.52010687.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمد ياسر سمير ذكى غالب54357

32.5272029.513.519.5122.588.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمود ابراهيم محمد القاسمى عبد الرحمن54358

29.519.519.529518.5102.587.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمود احمد احمد محمود محمود الجعبار54359

54.512.59.50.513.53284.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمود اسعد ماهر محمد شحاته54360

4.51310.515.531746.575.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمود اشرف عبد الموجود فرحات54361

9.5812.517.531650.575.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمود محسن حلمى عبد ربه نصر54362

33291926.51819125.588.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392محمود محمد محمود شحاته شحاته54363

31.524.51925.518.517.511984ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392مصطفى ابراهيم شعبان محمد فرج54364

34.525.5192618.519123.586ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392منير عيد محمد نبيل احمد عمر54365

35.527.519.526.5202012987ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هانى سامح محمد ابو المعاطى السيد54366

17.514162112.598165ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392وليد متولى حلمى متولى العوضى54367

34.521.51925171611784ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ياسر عماد حمدى محمد54368

34201724151711065ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392يوسف جمال عبد الصادق عبد المهيمن54369

30.52518.523.515.511.511387.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392احالم معوض ابراهيم السيد54370

12.5141320101069.567.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اسراء عبد السالم عزام عبد السالم54371

35.528.51928201713188.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اسماء ابراهيم عبد الغنى عبد الجيد عبد النبى54372

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اسماء السعيد محمد سعد احمد54373

3428.519.528.519.52013098ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اسماء السيد محمد عامر54374

1419.51614.56.57.570.584ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اسماء محمد حمدى سعد السيد54375

26.52518.5189.513.597.586.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392االء عادل محمد عبد الحميد الحبشى54376

161058.58.512.54881.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392امانى حمدى عبد هللا طه54377

2423.51719.58.51592.584.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اميره ابراهيم موسى محمد احمد االمام54378

2827.52021.513.514110.588.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اميره عبده شحاته عبده متولى54379

32.527.52025.51719122.588.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اميره محمد صبحى عبد الحليم نصر54380

17.5161814.510177688ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392امينه ابراهيم متولى طلبه محمد يوسف54381

34.527.5202819.520129.587ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392اية مصطفى عوض محمد54382

2326.5192717.51911387.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ايمان عبد الناصر محمد ابراهيم خميس54383

30.51819.526161911078.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ايمان عصام محمد بكر صادق غالب54384

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ايمان محمد السيد محمد شعبان54385

34.522.52028.52018.5125.5910ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ايمان هاني محمد علي عبد الرازق54386

382720281820131810ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ايه حماده بدران حسين جاد54387

30.521.518.524.5161911189.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ايه محمد جابر شعبان منصور54388

3116.518251518105.589ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392بسنت عبد العظيم محمد هالل اسماعيل54389

203152412.51874.579ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392تحيه شريف عوض ابو الفتوح عبد هللا54390

3420.52028.519.519122.598.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392حكمت على احمد المغاورى احمد54391
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31.52418281618117.588.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392حنان رضا رمضان شبانه رمضان54392

3419.5202919.520122810ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392حنان محمد صبحى ابو سيف السيد54393

31221928.519.518120810ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392خلود رضا عبد الحليم عبد السميع54394

321518.52614.51910689ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392خلود على السيد على ابراهيم العزب54395

يا صالح ابو زيد ابراهيم سليمان54396 35.523.51928201912699.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392دال

27.510.51422916.58375.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392دنيا حمدى عبد الحميد حمدى عبد الحميد54397

يا محمود محمد عبد السالم عقيله54398 33.51719271717.5113.599.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ران

28.510.516261318.59488.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392رحمه السيد عزت محمد مهدى54399

34.520.5192919.519.5122.589.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392رحمه محمد عزم محمد همام54400

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392رنا محمد عبد الباسط عبد العظيم محمد54401

نا ابراهيم عبد الباسط عبد العظيم حافظ54402 2921.51920.51717.510787ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392روي

38.523.5192519.519125.588ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ريم وحيد ابراهيم متولى عبد الخالق54403

2912.51720.51318.59289ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ريهام رضا محمود طلبه54404

27.5141520161992.569.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392سارة محمد السعيد حميده لطيف54405

24.520.516.51712.5159169.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ساره ابراهيم نجاح محمد منصور54406

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392سماح بهلول متولى محمود54407

32.52019.519.512.5171047.510ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392سماح رضا محمد نجاح احمد خليفه54408

342619.52013.517113810ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392سوسن محمد عيسى عبد الحميد54409

3426.519.521.51519116.589.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392شروق رضا نجاح محمد54410

3524.5202116.51811769ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392شهد محمد شحاته عبده متولى54411

37.527.5203020151358.510ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392شيماء اشرف سعد عبد السميع حسن54412

33.513.51415.581684.589ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392شيماء محمد فؤاد محمد عبد السالم صبره54413

33.52219.516.516.51910869.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ضحى عصام جابر عبد العزيز عبد اللطيف54414

34.527.519.523.51719122610ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ضحي محمد الصاوى عوف الطنطاوى54415

35.523.519.5261916123.569.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392فاطمه السيد حلمى احمد محمد54416

32.521.519.516.516.518106.589.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392فاطمه فريد معوض عبد ربه نصر54417

34.5242021.5191911988ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392فاطمه محسن رضوان السيد54418

33.52420221919118.589.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392فرحه محسن رضوان السيد54419

36.52720252018.5128.589.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392كريمه دسوقي ابراهيم محمد على54420

3126.519.52218.518.5117.589.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392مريم هانى محمد على عبد الرازق54421

32.51918.523.51917112.589.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ملك حاتم محمد صالح54422

33.52518.5131918109810ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ملكه محمد لطفي ابوزيد فراج54423

16.511.51317.512.5107168.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392منه السيد احمد عبد الفتاح محمود54424

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392منى السيد شحته محمد حسن54425

29241923.513.515.510969ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392مها طلبه مصطفى طلبه محمد54426

2525.51825.59.516103.569.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392مياده الطاهر محمد عواد ابراهيم54427

31.522.517.5248.51510469.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نادره ابراهيم راضى حافظ سيد احمد54428

342619.5251818.5122.55.58.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نانسى احمد موسى محمد على54429

20179.520.511147867ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نبيله احمد على احمد يوسف54430

000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ندى ابراهيم عبد الجليل ابراهيم54431

36222024.51315.5115.567ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ندى السعيد عبد الموجود محمد ابراهيم54432

35.521.5202513.516.5115.567ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ندى رضا عنتر محمد شحاته54433

37.52619.525.518.51912768ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ندى ممدوح محمد محمد سيد احمد54434

33.523192412.517.511268ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نعمه جمال حلمى متولى العوضى54435

39302028.52019137.568.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نورا العربى عبد الجليل ابراهيم54436

31.524.518.526.517.518.5118.568ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نورا ايهاب عمر على على البغدادى54437

23.5161519121285.569ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نورهان احمد السعيد احمد بكر54438

37272023.51918.5126.568ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نورهان خيرى السيد عبده السيد54439
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000000000ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نورهان محمد فتحى على غريب54440

36.52520271616.5124.568ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392نيره احمد فتحى اسماعيل اسماعيل54441

3625.5202716.515.512568ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هاجر رضا الشحات محروس عبد المجيد54442

3223.520261615117.568ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هاجر مصطفى عبد العظيم حافظ عمر54443

23.5211416.51015.58588.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هاله السيد ابراهيم نصر حسين54444

27.520.515.515.51016.58988.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هاله محمد احمد السعيد عواد54445

37.52920302017.5136.588ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هدى السيد احمد ابو المعاطى السيد احمد54446

312218.521.51618.510987ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هدير النبوى محمد احمد االمام54447

24108169176784ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هناء ابراهيم مختار السعيد السيد54448

362818.528.517.519128.587ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هويدا عادل ابوسيف يوسف محمد54449

27221426.511.517.51017.58ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392هيام محمد عيد محروس عبد العال54450

3021.517.524.513.5181077.58.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392وفاء محمد عبد العظيم على سيد احمد54451

282716.5261219109.56.58.5ادارة السنبالوين  008الحاج عزب ع م  0392ياسمين على محمد على عبد الرازق54452

26.518152414.517986.58.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ابانوب يوسف كامل ابراهيم سعد54453

138620.571654.54.58.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ابراهيم اسعد فوزى داود ابراهيم54454

196.5161610.514.56878ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ابراهيم حسن عبد المنعم السيد احمد54455

241316.517121682.57.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393احمد السعيد السيد احمد رمضان54456

26.515.517191319917.58.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393احمد على نعيم على محمد54457

271616.518.51316916.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393احمد فتحي ابراهيم ابراهيم يوسف54458

24.516.51618.5121987.56.58.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393احمد محمد مأمون عبد السالم محمد54459

2413161711.518.581.56.58ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393البراء حسن السعودى انور اسماعيل54460

191215.51610.5187357.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393السيد رضا فتحى عباس54461

17.51314.515.58.5166966.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393بافلى صموئيل وجيه زكى ابراهيم54462

24.511.51019916.57449ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393بوال ميشيل ميشيل حنا حبشى54463

3023.516241818.5111.559.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393جرجس تامر عماد ميشيل حنا54464

2923.517.525.51914114.55.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393جورج لطفى جورجى لطفى صليب54465

2723.517.525.52016113.56.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393جوزيف حليم ميشيل حنا حبشى54466

2623.517.521.51916107.56.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393صبرى رفله صبرى نسيم معوض54467

18.517.5111913.518.579.54.58.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393عبد هللا سامح عبد هللا عبد الماجد عباس54468

57615814.5414.58ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393عزيز مالك وهبه رياض54469

2212.511.515.5161677.559ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393فادى سمير حنا غالى حنا54470

28.516.5191918.517.5101.579ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393فارس فرح فتحى عباس شعبان54471

21141513.514.515.5786.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393فتحى عصام الغريب امبابى سيد احمد54472

31251927.52016122.589.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393فوزى عماد شوقى عبد السيد صليب54473

29.5251826.519.516118.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393فيليبس فكرى صبحى عبد هللا خليل54474

24.5171217.512.514.583.539ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393كيرلس ابراهيم زكى زكى ابراهيم54475

20.515.59.517141676.557.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393كيرلس عاطف كرم عيسى رزق54476

2618.514.518.51414.591.55.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393محمد السعيد عبد المنطلب العوضى54477

11.5137.5156115338ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393محمد السيد شهاب الدين عباس شعبان54478

13108.515.55.51352.537.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393محمد صابر مصطفى رمضان السيد54479

1611816712.5583.58ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393محمد عبد العظيم عبد العظيم عبد الفتاح54480

1313.51515.51012673.58.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393محمد مصطفى مصطفى محمد اسماعيل54481

1411.51515131268.568ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393محمود احمد جابـاهلل عبده حامد54482

2715.518.51718.51696.568.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393منسا ياسر عبد الشهيد حنين سليمان54483

3114.518.52514.517103.56.59.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ميالد هانى حنا غالى54484

20.59.514.51910.5127448.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393نبيه ابراهيم نبيه حافظ ابراهيم54485

10712194.516.552.569ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393وهيب دنيال وهيب داود عوض54486

30.51918.52415.519107.57.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ارينى فوزى وهبه رياض عزيز54487
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31.5131920.514.51998.56.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393اسماء عيد كمال عيد عباس54488

30.5172019.513.520100.56.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393امورة طه فرحات عبد الرحمن منصور54489

33.521.51823172011378.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393اميرة رضا عبد المجيد الديسطى السيد54490

32.52318.5241819.51166.59.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ايرينى سعد مشيل حنا حبش54491

30.5201825.516.519.5110.57.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ايالريه عادل انيس سعد سالمه54492

23.5121723.516179258.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393جميانه امير رضا سعد حنا54493

23715.516615.567.578.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393جيهان هانى السيد محمد السيد54494

29141925.51720104.589ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393دنيا هشام السيد على على طه54495

3213.51924.5141910388.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393رباب نصر على على سعيد54496

30.51718.526.51620108.589ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393سماح رضا محمود حسن على طه54497

33151823.515.52010589ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393شيماء احمد شعبان احمد سالم54498

24.51117.524.51116.588.588ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393عفاف ايمن عبد هللا شحتو صليب54499

3218.5192619.5201157.59ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393فاطمه محمد محمود السيد احمد54500

33.51818.52718.520115.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393فوزيه ربيع مأمون عبد السالم54501

3213.51824.516.519104.579ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393كريمه حبيب صبحى عبد هللا خليل54502

311215.526.514199979.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مارتينا مالك صبرى حلمى صليب54503

3813.512.529.51519.5108.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مارسيل مجدى رمسيس كامل ابراهيم54504

31.510.512.52713.519.59579ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مريم ايمن سامى عبد هللا خليل54505

3220.515.52815.519111.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مريم عصام جميل حبش حنا54506

36.510.516.528.516.519.5108.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مريم عطيه سليمان جرجس عطيه54507

30.53.59.527.58187976.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مريم نظمى سليمان داود54508

33.56719.52166857ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مريمان رضا ميشيل فرج عبد الملك54509

38.5201728.519.520123.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393منه هللا رجب رزق هللا ابوزيد54510

3713.513.527.51519.5106.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مهرائيل ايمن ميالد عبد المسيح موسى54511

3812.511.528.511.51810279.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مى رجب رزق هللا ابوزيد54512

381511.527.514.518106.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393مى وائل الشحات عبد العاطى54513

3816.5132815.519.511179.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ميرا صبحى فكرى صبحى سليمان54514

37.518.511.52917.51911479.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393ندى محمود محمود صابر محمود54515

37.51310.5291319.510379.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393نفين نسيم ابراهيم نسيم معوض54516

355827.5615.581.559.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393هدى احمد عبد العظيم عبد الفتاح منصور54517

36.526.517.5281820126.579.5ادارة السنبالوين  008كفر يوسف عوض ت أ  0393يوستينا عادل ميالد عبده سالمه54518

295.592310.517.57779.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ابراهيم احمد عبد العظيم ابراهيم54519

34.5109.52512199179.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ابراهيم جمال السيد شعبان صبره54520

37.513.513.52814.51910779.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ابراهيم رضا ابراهيم محمد عبد الهادى54521

29.579219.5167679ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ابراهيم محمد صبحى ابراهيم صبره54522

226.59.520614.56477ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394احمد اكرامى عبد الرؤوف عبد القوى على54523

3527.5152817.520123510ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394احمد حلمى فهمى ابراهيم54524

20119.515.511.51067.555.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394احمد رضا محمد مصطفى عبد البارى54525

33.52216281819117.559ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394احمد هالل السعيد جمعة ابراهيم54526

32.514.510.514171988.578.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394احمد ياسر وهبه بدران54527

25141323.5161691.578ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ادهم محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز54528

171115.519.512.515.575.578ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394اشرف احمد عطيه على سعد54529

3224.516.524171711458.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394السيد نبيل السيد محمد54530

23.511.514.520.514.58.584.558.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394بسام بهاء السيد محمد السيد54531

282112.52416.515.510249ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394حسن صالح محمد ابراهيم مسلم54532

31111120.516.5179047.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394حسين خليل ابراهيم خليل54533

311916.52516.51910858.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394راغب نافع راغب حسن حسن54534

23.5181420.512.51688.547.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394سمير محمد منصور حسن حسن54535
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3321162317.517110.577.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394سيف احمد لطفى حسين54536

16.512.59.519.516.51674.547ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394عبد الرحمن عماد الطنطاوى محمد54537

35.5281929.518.519130.537ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394عمر يوسف منير سالم سالم54538

28.5121519.510.51485.557ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394فؤاد احمد فؤاد عبد الرحمن محمد جاهين54539

271615.523.512139459ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394فارس السيد صبحى ابراهيم صبره54540

3323.5162717.51911779.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394كامل عصام كامل السيد بدران54541

292317.524.51616.511059ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394كريم نور الدين احمد على54542

271811.524.515.5796.559.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمد الخطيب امام عبد الرازق54543

33.523.5152413.518.5109.557.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمد المحمودى فوزى عبد القوى على54544

3727.519302019133.557.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمد عبد المحسن محمد ابراهيم54545

33.510122416.5199648ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمد فوزى طلعت عبد القوى54546

2088206.51762.536ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمد مجدى محمد عبد المعين حسن54547

24.54818.56.514.561.576.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمد محفوظ محفوظ على صبره54548

23.511.51321.5815.577.558.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمد يوسف معوض عبد السالم حجازى54549

312016.528.515.518111.578.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمود السيد ابو بكر لطفى ابراهيم54550

25.5111625101887.548.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمود رضا محمود عبد العزيز عبد الرازق54551

291117.5281619101.568.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394محمود محمد ابراهيم محمد عبد الهادى54552

28.51419271318101.56.59ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ياسين جوده عطيه حسن54553

35.5281828.516.519.5126.568.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394اسراء السيد على على مصطفى54554

34.5221724.51819.51166.59ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394اسراء طارق عبد الستار محمد احمد54555

3729.5203019.519.513667.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394اسماء عبد القوى محمد عبد القوى على54556

352618.5291719125.589ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394اسماء وجيه رزق رزق يونس54557

3528.519.53019.517132.569ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394اميمه احمد عبد هللا احمد54558

26.512.513.518.510.515.581.55.58.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394دنيا عالء محمد فرج54559

27.5131323.511.515.588.56.58ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394دينا عونى على محمد54560

3516.51927.517201156.58ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394دينا محمد محمد عبد الحميد54561

261515.5248.516896.59.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ذكرى محمد محمود احمد54562

27.51418.526.5121998.56.59.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394رحمه احمد السيد ابراهيم مسلم54563

31.52719.52915181227.59.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394روان السيد حموده احمد محمد54564

711.5519.5811.55132.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394زينب اشرف حسن عبد المعين صبره54565

38.529203018.52013677.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394زينب صبحى فتحى محمود احمد54566

34.527.514.528.519.517.5124.569.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394زينب محمد لطفى حسين احمد54567

21.521.511.517.517128948ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394سارة كامل محمد محمود54568

35.52719.527.519.51712998.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394سماء عيد هالل عبد الجواد على54569

271517.516.51718.5934.57ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394شاهندا عزيز السيد السيد النباشى54570

27.52518.52218.517111.578.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394شروق مختار محمد خليفة المرسى54571

10.52010.5181315.5725.56ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394شيماء نبيل حلمى ابراهيم54572

3126.516.527.51919120.579ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394فاطمه السعيد حامد حسن النباش54573

3427.519.527.52020128.57.59ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394مريم حاتم منير السيد محمد54574

34.527.51928.52019129.577ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394مريم محمد على احمد علي54575

33.527.519.529.518.519128.578ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394مريم نبيل السيد السيد بدران54576

3528.51929.5201913275ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394منى حماده عطيه على سعد54577

37.528.51929.52020134.57.58ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394منى على عبد الحميد عبد الرحمن جاهين54578

3428.519.529.517.518.512976ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ندا خالد جمال صبرى عبد الرحمن54579

35.52719.529202013196.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ندى اشرف معوض عبد السالم حجازى54580

34.526.519.527.519.518.5127.56.56.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394ندى حسين فهمى عبد العظيم54581

35.528.519.527.520181317.56.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394نورا السيد عبده غريب صالح54582

3627.519.529201913276.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394هدير هانى ابراهيم محمود العيسوى54583
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342219.52819.51912376.5ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394هند عبد النبى حسين محمد منصور54584

3427.51925.519.517.5125.587ادارة السنبالوين  008عطيه سيد احمد ت أ  0394يارا حلمى فهمى ابراهيم54585

27.5251929.51718.511868.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ابراهيم احمد محمد ابراهيم احمد54586

24.52219.526.51713109.568ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد ابراهيم الغريب احمد عبد المجيد54587

9.5221429.513.517.588.564ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد ابراهيم ذكى محمود54588

322519.52817.51912276ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد ابراهيم محمد عبد العاطى على54589

35.52919.529.518.5191327.59.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد اشرف السعيد السيد عيد الضبع54590

35.528193019.51913264.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد السيد عبد الموجود عبد اللطيف54591

36.5271929.5201813264.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد السيد محمد السيد محمد على54592

8102.51811.5115061ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد الشبراوى محمد توفيق عبد الواحد54593

312718.529.518.519124.55.55ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد طلعت محمد رضا حامد54594

32.52619.529.51919126.578ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد محمد احمد السيد عيد الضبيع54595

2521.518.526171710874.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد محمد الشربجى اسماعيل الشربجى54596

269.518.53.57.539.532ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد محمد حامد محمد حامد54597

161917241317.58948ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد محمد محمد عبد العظيم احمد54598

3727.518.529.518.51913156.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد محمد مصطفى محمد المنياوى54599

28.5261928.516.515118.577ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد محمود عبد العزيز مقدام54600

30.5251929.517.518121.575ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد محمود مصطفى محمد عبد الحميد54601

252717.5291518113.574.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد مصطفى قاسم محمد مصطفى54602

37261929.51719128.547ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395احمد ياسر عبد اللطيف البسيونى54603

36.5281929.517.518130.555.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اكرم عبد الكريم تقى الدين عبد الكريم عوض54604

18.5151821.514.51987.555.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395السعيد عبد الشافى السعيد عبد الشافى احمد54605

12.539.52013.59.558.552ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395السيد عبد الوهاب السيد عبد العزيز54606

3123.518.527131911347ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395السيد محمد السيد السعدونى54607

14.51515.5261113.58245ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395الغزالى محمد سرحان محمود الغزالى54608

3828193019.520134.578.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395المعتز مصطفى طلعت مصطفى ابراهيم54609

2922.51829.515.518114.567ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395امير على محمد على محمد54610

35.5241928.516.517123.576.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ايهاب عبد الفتاح احمد الحسينى54611

24.52517.525.51318105.576ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حامد حسن سلطان حجازى54612

342718.5261518120.576ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حسام عمرو احمد شعبان54613

34261927.51719123.566ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حسانين احمد حسانين محمد احمد54614

30.5281827.511.516115.577ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حسن احمد حسن سيد احمد54615

34251930161912478.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حسن الشحات يوسف حامد54616

3420.51929.515.518118.568.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حسين انور محمد انورعبد الرحمن54617

33.524182914.51811966ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حسين حسام الدين حسين محمد مصطفى54618

4196.5266.596257.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رشوان بليغ احمد محمد احمد54619

151414.5248.510.57666.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رضا احمد عبد السالم حجازى سلطان54620

38.52920301917.5136.548ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رضا عماد رضا محمد السيد54621

352119.527.517.519120.578.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رضا محمود السيد محمد العوضى54622

513.58.520164864ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395زايد محمد احمد محمد منصور54623

3228.5192916.51912548ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395زياد سمير ابراهيم حسن الضبيع54624

31.52718291419119.577.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395زياد هانى السعيد توفيق محمد54625

4.567.518311.53951.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395سمير احمد محمد عبد الوهاب54626

1115.512.518.5911.566.546ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395سمير محمود مصطفى احمد54627

13.522.517.52713.5199454ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395شريف ابراهيم محمود ابراهيم السيد54628

30.524.51929201812356ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395شريف نادر حسن حسانين54629

36.52919302020134.556ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395شعبان راسم احمد حافظ حسن54630

7.52116.524.5191988.554ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395صابر ابراهيم احمد عبد الوهاب54631
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37.52919.530201813666.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395طلعت وليد طلعت مصطفى54632

30.523.518.52917.51911946.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد الرحمن السيد عبده السيد عيد54633

36.5302029.519.520135.566.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد محمد54634

12.517.518.527.511148755.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد الرحمن محمد عيد السيد عيد54635

3725.51929.51913.513067.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد العزيز السعيد ناجى ابراهيم داهش54636

1516.514.5259.516.580.546.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد هللا ابراهيم عبد هللا مأمون54637

2.57.513.51811.5185334.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد هللا السيد رمضان سالم محمد54638

31.521.51529.518.51811665ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد هللا سمير محمد محمد عبد هللا54639

31.526.518.5291919124.555ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد هللا عماد الدين عثمان مصطفى54640

29.520.51926.51716112.555.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبد هللا محمد عبد المقصود عبد المقصود54641

8.51015.526.513.514.57453.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عبده محمد عبد العاطى ابراهيم54642

7911.52411.514.56354ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عثمان سامى سرحان محمود54643

26241929.51819116.556.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395على محمد على عز على54644

3626193019.520130.567.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395على هانى على محمود على54645

35.52920292020133.565.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عمر عبد الهادى السيد حامد يوسف54646

35291929.51818130.575.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395عمر عماد صالح صالح عباس54647

342918.5291717127.566ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فارس هانى رضا حامد على54648

13.515.51827.5101084.547ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395كرم هانى زينهم ابوسيف54649

1710182613.51284.554.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395كريم احمد علي احمدعلي54650

39.528.5203019.519137.585ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395كريم محمد عز العرب محمود54651

15.516.515251113.58383.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محسن محمد محسن محمد مأمون54652

6.57.51014.565.544.57.54.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد احمد على الشين على54653

19202028.51416101.584.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد احمد قاسم محمد مصطفى54654

17.519.519.529141599.577ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد احمد محمود احمد الشافعى54655

131519251114.58374.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد احمد محمود عمار مصطفى54656

2821.52029.5181911777.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد اسالم محمود ابراهيم  حسن54657

25232029162011377ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد اشرف محمد السيد احمد54658

15.5915.5238.5971.55.56ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد السعيد عبد اللطيف محمد54659

1817.518281015.591.55.53.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد العوضي صالح العوضي حسن54660

36.5182029.517181217.56.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد المغاورى ابراهيم المغاورى54661

29.514.51827.513.51510356.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد راضى محمد فخر الدين54662

28.521.519.528.5161711477.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد سامى عبد الحميد محمد54663

281720281715.51103.55.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد سامى محمد ابو الفتوح54664

14.51219.52613.51285.53.56.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد سمير السيد السيد احمد54665

12181426.581378.56.56.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد سمير محمد محمد54666

29192026.51916.5113.578ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد صابر توفيق محمد54667

4.5111822.57.511.563.584ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد مصطفى فوده حمزه فوده54668

28182026.51412.5106.587ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد نادر محمد ربيع محمد54669

3022192516.519112.55.57ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد هانى الشحات محمد عبد الرحمن54670

29.526.518.527.5181812079ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد وافى محمد خضر سيد احمد54671

16.517.518.527.513.515.593.565ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد وليد محمد على عبد القادر54672

32.526.5202718.517.5124.573ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمد يوسف عيد حامد يوسف54673

32.524202517.5161195.53.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمود ابراهيم هالل السيد اسماعيل54674

372819301917.513375ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمود احمد محمد الطنطاوى الصاوى54675

3827.5203019.51813575.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمود محمد ابو الفتوح حسن54676

32.525.520291816.51256.55.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمود محمد السيد محمود54677

21222024.517.51510577.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محمود هانى رجب حامد على54678

8171114712576.52.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395مصطفى على محمد البرهامى حسنين54679
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38.5292029.51919.513677.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اروى عصام رضا محمود محمد54680

382819.5301917134.577.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اسراء ضياء محمد عبد الرحمن54681

37242029.518.5151296.56.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اسراء محمد محمود محمد محمود شبانه54682

3727203018.519132.579ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اسماء خالد احمد الدسوقى محمد54683

332119.52918.52012176.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اسماء سمير محمد محمد احمد54684

362819.5301920132.558.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اسماء طارق سعد مصطفى المنجى54685

30.521.5202918.517119.576ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اسماء عبد الفتاح محمد عبد اللطيف54686

28.517.520271713.511087ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اسماء محمد السيد محمد العوضى54687

3719.519.5291719.512277ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اشرقت على موسى احمد الشيوى54688

36.52720301917.5132.577ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395االء احمد محمد احمد على المنجى54689

33.5241929.519181256.58ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395االء محمد محمود محمد البرهامى54690

36.524.52030202013186ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395االء وائل ابراهيم مصطفى احمد54691

37.525.52029.51919.5131.583.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اماني عماد محمد السعيد السعيد54692

30.523.5192716.518.5116.584ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395امل نصر محمد احمد على54693

5.50000135.500ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395امنيه وائل شبانه ابراهيم54694

35.5242029.519.519128.576ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395اميره عبد المنعم محمد عبد المنعم54695

36.522202817.52012466ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395امينه وليد السيد البرى54696

34.517.519.5251720113.565ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ايمان رمضان عبد المقصود احمد عبد المقصود54697

36.524.520291819.512876ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ايه ابراهيم محمد محمود محمد54698

32.523.52029.517.51912376.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ايه سامح محمد عبد المقصود54699

281418.52615.51910265ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ايه سمير ابراهيم احمد54700

27.517.51928.51619108.564ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ايه سمير محمد السعيد عيد54701

3121.518.52917.518117.563.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395بسمله احمد ابراهيم عبد الشافى54702

33.524.5192818.519123.565ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395بسمله ايمن حسن سيد احمد54703

2116.517.5251818.59854ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395بسمه مصطفى ابراهيم محمد54704

27.51817.5261617.510554ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ثريا محمد ربيع محمد حسين54705

10.513.516.523.51314.57766.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حسناء ابراهيم محمد ابراهيم رمضان54706

31211828181911665.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حنان رضا محمد عبد الوهاب54707

31.5231828.5181911963.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395حنان ياسر مختار مصطفى على54708

33.525.518.529.51918.512656ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395خلود حسين محمد انور عبد الرحمن54709

29.524192814.51711547.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395خلود خالد حسن الطنطاوى54710

34211928.517.517.512069ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395خلود محمد رمضان مأمون54711

21.51.511112.516.547.565ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395دعاء عماد كامل شعبان مصطفى54712

362818.529.517.518129.569.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395دينا حسن ابو الفتوح حسن فوده54713

دا ابراهيم توفيق محمد ابراهيم54714 36.528183017.518.513059.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ران

29.517.514251215.59858.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رحاب ابراهيم الشافعى ابراهيم54715

3323.51525.51513.511269ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رحاب سعد الحسيني المرسي54716

71915.522.57177157ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رحمه سليم السيد محمد رجب54717

35.5281929.517.518129.558.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395روان عزام محمد محمد54718

نا حامد جمال حامد محمد على54719 382919.53018.52013569.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رودي

نا مراد رمضان محمد على54720 36261930181812968ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رودي

33291930191913068.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395رويدا رضا عبد السالم حجازى54721

373019.5301918135.556.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ريهام احمد ابراهيم محمدعبده54722

37.53020302020137.569ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ريهام وليد محمد احمد السيد54723

38302030202013869ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395زينب عدنان السعيد مصطفى محمد54724

30291930202012869.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395زينب محمد احمد السيد عيد54725

35.52916.529.515.516.512678.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395زينب محمد مصطفى ابراهيم رمضان54726

361614.527.51614.511066ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395زينب ممدوح العوضى محمد العوضى54727
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32.52515.526.515.51411566.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ساره عزت احمد محمود على54728

02.56.517372953.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ساره محسن احمد محمد السعيد54729

3620.517.528.51516117.5610ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395سلمى ربيع محمد محمد احمد54730

2817.516.52513.514.5100.567ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395سهر حمدى عراقى شهاب الدين54731

362417.528.516.516122.559.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395سهير مراد فوزى الشين على54732

37251927151912344ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395شاهنده ياسر محمد عبد العاطى54733

2918.519271218105.542.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395شهد السيد مروان عبد المجيد54734

3521.51925.51618.511745ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395شيماء السيد على محمود54735

362918.529.516.519129.548ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ضى هانى عاطف العوضى شحاته54736

38.526.518.52917.51913057.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395علياء محمود رمضان محمد السعيد54737

37281828.514.51912657ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395غاده احمد محمد السيد عيد54738

37.5291929.519.517134.569ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395غاده امجد السعيد محمد محمد عبده54739

3729192716.517.5128.548.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه احمد حامد محمد54740

3216.51922.51316.510344ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه احمد محمود ابراهيم جادو54741

37.529203019.51913649.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه اسامه حمزه حسانين سليم54742

37292030201713659.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه جادو محمد محمد ابراهيم54743

23.518.513.518.510.515.584.546ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه حسن محمد البرهامى حسانين54744

35291930191913248ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه خالد ابراهيم محمد مصطفى54745

3319.518281819116.545.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه ماهر محمد محمد احمد حسن54746

2015.51617.54187345.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه محمد الشوادفى على الرفاعى54747

35.52919302019133.549.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه محمد رضا حامد على54748

212218255.51991.546.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه محمود محمد رمضان محمد54749

34.51818281619114.547.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395فاطمه هيثم السيد ابراهيم مصطفى54750

382920302020137410ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395لبنى محمود رضا حامد المنجى54751

3521.51925.518.519119.556ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395لطيفه عبد العزيز عبد الفتاح رمضان عبده54752

39.53020302020139.5810ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ليلى عماد الدين محمد محمد حسانين54753

32.526.518.529.592011688ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ماجده محمود المغاورى محمود54754

38281929.51819132.588.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395محاسن محمد ابراهيم محمد الغزالى54755

35252028.51519123.587ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395مرهان محمد الشحات محمد احمد54756

14.52.57.57.5016.53256.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395مروه هانى محمد محمد مصطفى54757

322315.523919.5102.568ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395مريم عماد عبد الرحمن ابراهيم54758

322516251019.510869ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395مريم فخر الدين محمد فخر الدين54759

37.52919.529.51820133.569ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395مريم محمد عبد الوهاب محمد احمد54760

382919.529.5181913459ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395مريم وائل عبد اللطيف احمد54761

312517.528.514.520116.569ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395منه منير محمد ابراهيم احمد54762

311918.527.5111810759ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395منه وليد السعيد عبد الحميد54763

332418.5291220116.559ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395منى عماد ربيع عبد الصمد54764

3520.518.524.5920107.569ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ندى ابراهيم الفناجينى العوضى شحاته54765

38.52820302020136.559.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395ندى احمد السيد ابوسيف السيد54766

32.5241729.51119.511458.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نفين حسن محمود حسن54767

18215.57.52144542.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نوال ثروت انس محمد القناوى54768

23.54.514.515.51.517.559.575ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نور حسن سيد احمد حسن السيد54769

37.5261929.5171912958.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نورا البسيونى مصطفى البسيونى54770

372819.529.5202013469.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نورهان سعد محمد سعد عبد النبى54771

38302030202013869.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نورهان محمد على حسن محمد54772

26.51116.525.58.518.58858.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نورهان مدحت امين عبد العزيز هالل54773

2387.5165.5196046.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نورهان منير ابراهيم العوضى54774

37.52920292020135.568.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395نورين احمد على ابراهيم حسن54775
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36.528192917.51913057.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395هاجر ابراهيم متولى ابراهيم54776

29.521182912.51911057ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395هاجر ذكرهللا الدسوقى اسماعيل54777

37.53020302020137.589.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395هاجر سمير محمد السعيد54778

20.517.517.52712.514.59555.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395هاجر محمود حسن احمد محمد54779

33.52718.529.519.519.512847ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395هاجر مختار عبد الصمد عبد الواحد54780

000000000ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395هبه رضا رمضان احمد محمد54781

37.52820242019.5129.559.5ادارة السنبالوين  008محمد المنسى بكفر الروك  0395هيا محمد احمد موسى الشيوى54782

31.528.51928.51716.5124.556ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ابراهيم السيد محمد عدالن احمد54783

30.52119251216107.566.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ابراهيم الشحات ابراهيم عبد الرحيم54784

24.522.515.52691797.556.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ابراهيم حسن شحاته عبده موسى54785

3626192917.520127.558.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ابراهيم طارق ابراهيم ناصف عبده54786

212016.5256.5108955.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396احمد ابراهيم متولى فاضل عبده54787

17.520.516.528913.591.555.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396احمد حسن رشدي ابو المعاطي54788

21.521.51922915.59346.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396احمد على احمد ابراهيم54789

2220152912.51798.556.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396احمد عيد محمد محمد السيد54790

30.5221929.517.517118.557.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396اسعد محمد محمد حسن محمد54791

26.52119281315107.557ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396امين محمد محمد سيد احمد54792

292317.5281716114.556.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396بكر السيد بكر محمد حسن54793

28231822.511.51610346ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396حسن اشرف عبد ربه محمد54794

28181725.512.519.510155ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396حسن محمد حسن احمد حسن54795

102214.519.510137647ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396حسين ايهاب حسين شعبان54796

91918221214.5804.58ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396خيرى طلعت خيرى محمود احمد54797

292518.526.515.518114.558.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396رضا حسام السيد عبد المعطى54798

21.522.5192716.518106.557ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396رمضان السيد رمضان صادق54799

221918.52514.5189978ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396سليمان راضي سليمان متولي سالم54800

31.5281928.5181912568ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ماذن محمد علي جمعه على54801

20.5141427.516189257.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396محمد السيد محمد سيد احمد54802

211617261515.59556ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396محمد ربيع ابراهيم احمد عطا هللا54803

26.524.518.526.516.515.5112.557.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396محمد شريف عبد العظيم حسن54804

29.52618.52717.516118.568ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396محمود رضا عبد المجيد عبد المجيد54805

11.5221926.515189468ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396مصطفى متولي مصطفى سالم54806

33.52719.528.517.51912668.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396اسماء حسن احمد حامد54807

332819.529.5191912967ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396اسماء فؤاد محمد عبد اللطيف54808

31.52818.53018.519126.579.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396اصاله هاني محمد سيداحمد54809

26.52419.528.51720115.559.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396امال رضا جمعه ابراهيم54810

27191929.516.52011179ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396امل السيد احمد شعبان مصطفى54811

362819.529.5192013289.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ايمان عبد العزيز محمد عبده مجاهد54812

32.52719.528171912479ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ايه محمد احمد صادق محمد54813

2220182714.518101.578.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396جيهان رضا السيد محمد يوسف54814

3022.51926.5161911467.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396رحمه رضا عبد الباسط محمود عوض54815

11.522.519.529.516.518.599.588ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396سعاد محمد ابراهيم عبد الرحيم54816

36.528.519.528.51818.513189ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396شروق عيد عبد المنعم محمد54817

242319.52917.518.511378.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396صبرين محمد متولي فاضل54818

2525.519.526.517.51811487.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396عهود محمد السيد فاضل سالم54819

3325.519.527.51719.5122.569ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396فداء ابو المحاسن جمال محمود حسنين54820

311918.52716.51911268.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396كريمه محمود محمد محمود عمر54821

3127.519.52917.519124.5810ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396لقاء السيد وحيد السيد صادق54822

3421.519.52717.520119.588.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396مديحه ايمن ابراهيم ابو المعاطي54823
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3423.519.525.518.52012188.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396منتهى احمد محمد محمود على54824

21.51819.526.51817103.587.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396منه هللا وليد ربيع عبد الوهاب54825

29.527.519.52817.51912289.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396نجاه جمعه انور محمد حسن54826

30.527.519.528.518.518.5124.588.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ندا مجدي احمد احمد محمد54827

19.52018.528151810188.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ندى ايمن عبد الوهاب الجوهرى مصطفى54828

262819.528.518.518120.588.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ندى حلمى محمد محمد السعيد54829

2926192918.519121.589ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396ندى مصطفى عوض هللا محمد عرفات عوض هللا عوض54830

1920.518.52818.518104.578.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396هاجر ممتاز احمد عبد المجيد54831

1710.5192716.5189077.5ادارة السنبالوين  008محمد فهمى حسن ت أ بالشعاله  0396هاله محمد ذكي عبد النبي54832

17151419.5817.573.566ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ابراهيم رضا فوزى العوضى شعبان54833

37.526.519.529.518.519131.554.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد الكردى عطيه عبد الحميد مصطفي54834

291817.52313.517.510174.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد حسن احمد المتولى حسن54835

3.548.512.571035.562.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد سالمه السيد عطيه ابو زيد54836

12.510.513.5168.510.56155ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد عرفة احمد عبد العزيز شعبان54837

31.52218.523131710834.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد عمر احمد العنانى عمر54838

2115.515.519616.57763.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد محمد احمد الصاوى54839

332618.526.51515.511954ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد محمد وهبه سليمان54840

13.523.5729.52832ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد ممدوح موسى على  سليمان54841

31.521.517.5221613.5108.554.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد ناصر حسن ابراهيم السيد54842

3.5064.544.51843ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397احمد هشام السعيد ابراهيم حافظ54843

2620.5182416.518.510556ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397اسالم محمد احمد المتولى54844

23.518.518.523.515.518.599.554.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397السعيد سالم همام السعيد السيد54845

21161520.58.517.58155.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397السعيد عطيه السعيد السيد موسى54846

37271928.51618127.567ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397السيد سامى السيد عبد العاطى الوكيل54847

22.513.5152013.51684.544ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397السيد محمد السيد مبارك مراد54848

71013.518101558.541.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397امير محمد المغازى على رضوان54849

3727.519302019.5133.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397حسن عادل حسن احمد حسن54850

332417251617.511564.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ذياد محمد وصفى المرسى عمر54851

35.526.51828.518.51912754.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رأفت احمد سعفان احمد السيد54852

34.525.515.524.518.518.5118.584.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رضا محمد احمد السيد حسن54853

2420.5152310.5199365.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رضا مصطفى حسن مصطفى حسن54854

5171520.5815.565.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397سعد ماهر شوقى محمد السيد54855

3420.518282019120.576.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397سيد محمود عبد الفتاح شادي54856

38.526.51829.52020132.586.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397عبد الحميد محمد السيد عبد الفتاح ابو الحسن54857

34.525.51826.518.51912366ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397عبد الرحمن السيد حلمى السيد عوض هللا54858

3425.5182917.51512465.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397عبد العزيز خالد عبد العزيز مصلحى عبد العزيز54859

24.52314.5271414.510365ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397عمار عمرو محمد محمد بهنساوى54860

1519.5132310.514.58164ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397فاروق كامل شعبان كامل54861

2217.51425.514129353.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397كمال صالح كمال السعيد54862

35.525.51829.52017128.555.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد احمد صالح عبد الفتاح المتولى54863

37.525.519.528.5191813086ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد اسالم الجميل العنانى عمر54864

3721.517.529.52018.5125.586ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد السيد وصفى المرسى عمر54865

34.51316.5241117.59973ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد رضا محمد امين عبده الروكى54866

3626.517.529.519.517.512985.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد زكريا كامل طه اسماعيل54867

38.527.519.529.5202013586.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد صابر سالمه عطيه ابو زيد54868

38.527.518.528.519.520132.586.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد فهمي احمد محمد عيد54869

3623.5172617.51912087ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد مختار محمد امين الكردى عيسى54870

3620.51728.517.520119.586.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد مدحت احمد السيد54871
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37.524.518.529.5192012986.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد مصطفى محمد احمد الكارف54872

37.525.5173018.520128.585.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمد نجاح سرحان محمد موسى54873

37.523.518.5302019129.586.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمود صابر فضل احمد عبد الفتاح54874

7.516.5922.591064.574ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمود محمد مصطفى السعيد احمد54875

36.527.517.53018.51813065.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397محمود مصطفى السيد مصطفى54876

382815.5301916.5130.583ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مصطفى رضا السيد حسين محمد54877

73.515.516.51.55.54461.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مصطفى سعد عبد الواحد عبد الرحمن54878

3223.53.525.51718101.565ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مصطفي فتوحه السعيد فتوحه محمد54879

719.51210.54.51253.572.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مغازى شريف الجميل شعبان السيد54880

30.52418.526.518.51511885ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397يحى عالء يحى السيد عوض هللا54881

32.52515.52215.514110.563ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397االء سمير صالح عبد الحافظ54882

3426173018.517125.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397االء صالح محمد حسنى حسين54883

3323.516301618118.565ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397امانى رضا محمد المصلحى  مصطفى54884

26.525.518.526.516.516113.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397اميره احمد عبد هللا محمد عبد هللا54885

35.526.51729.51818126.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ايمان سليمان شوقى سليمان محمود54886

3827.51829.5181813165.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ايه مصطفى توفيق ابراهيم اصالن54887

382716.5291818128.565ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397بسملة خيرى احمد على الباز54888

31231727.517.51611665ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397حنان عبد الحميد عثمان السيد عثمان54889

3826.5173019.51513165ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397دعاء محمد معوض عبده عوض هللا54890

يا رشدى رشاد السيد محمد54891 33.523.51326.513.51611063ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ران

يا يسرى موسى محمد موسى54892 372716.529.5181712863.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ران

20.516.514267.512.584.562.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رحاب يسرى سعد الجوهرى السيد54893

3626.517.53019.515129.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رحمه احمد عطا  هللا احمد على54894

3626.513.52914.515119.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رحمه حمدى احمد السباعى العوضى54895

38.52919.530191813663.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رغده عطا محمد سعد على54896

16.501.511016.52941.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397روان يسرى عوض طه اسماعيل54897

نا المصطفى منصور محمد ابو زيد54898 37.52919291919133.563.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397رودي

382918.528.517.519131.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ساره العزب حسن العزب محمود54899

38281928.52020133.565.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397سمر عماد سمير حافظ54900

2914.51820.58.51590.563ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397سميه السيد ابراهيم محمد عطا54901

251917.52010.5139264ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397سميه محمد كمال احمد موسى54902

3524.518251318115.584ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397سهيله محمد عز الرجال عطيه مصطفى54903

172416.523.58.514.589.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397سهير محمد السيد مبارك مراد54904

2525.51623.510.518100.574ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397شروق حسن محمود ابراهيم عبد هللا54905

33.528172411.51811474ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397شهد احمد محمد مصطفى سالم54906

2521.517.52612.518102.574ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397شهد لطفى السيد محمود سليمان الوكيل54907

35251626161811864ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397شهد محمود عبده عيد شرف54908

36.527.516.527.518.518126.574.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397شيماء حسن السيد مبارك54909

34281926.51718124.574.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ضحى احمد محمد مصطفى سمرى54910

3527192716.518124.574ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397فاطمه احمد مصطفى الموجى54911

19.5281925.51115.510355ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397فاطمه مصطفى احمد عبد الحميد يوسف54912

14.516.515.5244.5177552.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397فرح حمدى فوزى مسلم عبد الرحمن54913

37.528.51828.51619128.575.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397فرح نجاح احمد المتولى حسن54914

1721.516.52311188954ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ليلى محمد محمد كامل السيد54915

35.52817.529.51817128.564ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ليلى محمد مصطفى حسن العوضى54916

372818.52719.51813077ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ماجدة الزاهى حسين عبد الفتاح54917

3427.51926.5181812575.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مريم عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب54918

34.52516.528181712274ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مريم محمد فوزى العوضى شعبان54919
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342517.527.519.517123.574ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397منى محمد السعيد سالم محمد54920

33261928.516.51812378.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مى السيد زهران عبده على54921

33.52216.52610.510108.572.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397مى مصطفى محمد السباعى شرف54922

312017.525.513.515.5107.572.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ناهد خليل الشحات خليل محمد54923

28.516.517.52613.51510272ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397نجوى محمد هانى فتحى حسن54924

302517.526.5131811273ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ندى حسن سليمان احمد القبارى54925

36251827.515.51512272ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ندى مأمون مصطفي مأمون مصطفى54926

24.522.5182314.516102.572ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397ندى وصفى عباس احمد عمر54927

28.52818.528.51715120.575ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397نورهان مصطفى احمد مصطفى عبده عالم54928

38271828161812783ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397نيره موسى مصطفى موسى54929

32282029181812783ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397هاله عطا محمد سعد على54930

29.5281328.517.516116.574.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397هاله مصطفى محمد رضوان محمود54931

262414.526.5151510674ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397هانم السيد يحى نصر المرسى54932

292214.527.514.512.5107.573ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397هايدى محمد صبحى السعيد الحانوتى54933

10251022.515.5138373.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397هناء السيد شعبان محمد احمد54934

34.52418.526.51716120.573.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397هند محمد احمد محمد سيد احمد54935

33.526.51827141511963.5ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397هنيه محمد الشربينى هالل احمد54936

36.52819.527.51718128.584ادارة السنبالوين  008الشهيد حسام احمد حسن ت أ بطهواى  0397وعد فتوحه عبد اللطيف محمد الكارف54937

31.528.51729.51816.5124.562.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398ابراهيم حسن ابراهيم المتولى ابراهيم54938

13.52515.52711139252.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398احمد اسماعيل عباس اسماعيل السيد54939

16211219.581576.542ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398احمد محمد محمد عبد العزيزالسيد54940

19.524.51419.56.5168452.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398احمد محمود حمدى احمد الخميسى54941

34.52418281418118.543ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398احمد مصطفى محمد بدوي علي54942

2522.514.5229149353ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398اشرف هانى عبد الحميد سيد احمد54943

18.521.51317514.57543ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398اصالن محمود عزام اصالن هالل54944

2.52113.515213.55453ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398السيد محمد حسين السيد احمد54945

10.5181417413.563.552.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398الشحات موسى الشحات موسى محمد54946

15.52813.5236.51486.552ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398بيشوى صبحى منير منصور54947

14.521.513.52261377.552.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398حسن محمد احمد محمد رضوان54948

67914.5314.539.542ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398رزق داود رزق صالح54949

3.518.59154.512.550.542.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398رضا احمد علي محمد على54950

5.52012.516712.56153ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398سالم عبد الحميد عبد الفتاح الشافعى حسن54951

3525.519.52715.515122.53.52.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398سيف الدين السعيد محمود محمد المتولى54952

7.51815.5169.510.566.542.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398عطيه نصر مصطفى نصر سيد احمد54953

3926.51927.51914.513153ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398فادى حسن عطيه المندوه السيد54954

2.51711.51298.5524.53ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398كريم ايمن اسماعيل عبد هللا54955

7.5211224.5914745.52.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398محمد السعيد محمد احمد الطنطاوى54956

14261321813.5825.52.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398محمد ايمن رضا عبده سليمان54957

1125.513.523.561479.563ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398محمد حسن حسن مصطفى سالم54958

34.52616.522.51715.5116.54.55ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398محمد رضا عوض هللا عبد العاطى حسن54959

134.513.518.59.54594.52.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398محمد رضا محمد ابو العنين54960

33.52417171816.5109.553.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398محمد مصطفى السيد سيد احمد محجوب54961

28.52416.52718.516.5114.553ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398محمد مصطفى محمد محمدمحمود54962

17211615.516.5158662.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398مصطفى محمد مصطفى محمد احمد54963

1814131610.5971.563ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398اسماء حماده محمد ابو العنين54964

14.5512124847.542.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398الهام على محمد موسى54965

2417.510171015.578.53.53ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398امنيه حمدى محمد عطيه محمد54966

171010.5105.59533.52.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398اموره السيد متولى نصر احمد54967
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262414.516.5710886.53ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398اميرة مصطفى السعيد موسى المتولى54968

3628.519.53019.514.5133.552.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398ايمان مصطفى احمد محمد رضوان54969

33.5281922.517.518120.56.52.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398بسمه محمد ابراهيم محمد عبد المجيد54970

18.521.517.522171596.554ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398بشرى احمد عطيه احمد العراقى54971

332719.52318.5161215.54ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398حنان احمد عبد الحميد عثمان االمام54972

13.52013.51416127763ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398حنان عالء عبد الحليم عبد اللطيف54973

27.524.515211814.510653.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398دينا عصام عطيه احمد محمد54974

13.511.591010135443ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398رحمه احمد محمد رمضان ابراهيم عمر54975

13.517.518171512.58152.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398رحمه حسام احمد طه ابو المجد54976

33.52618.523191712053ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398سميره احمد عطيه احمد محمد54977

302419.52318.514.51155.52.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398شهد حسن عباس عبد الرحمن عبد الحميد54978

2822.519251716111.552.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398مريم عبد المنعم عبد الحميد سيد احمد محجوب54979

33.527182615.514.51206.55ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398منة هللا الكردى رشدى ابراهيم البندارى54980

31261725.514.51411475.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398منـه هللا عرفه صالح عبد الحافظ احمد54981

2713.517145.517.57752ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398ناديه محمد السعيد ابراهيم المرسى54982

30.52420301512.5119.55.51.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398ندى الحسينى فوزى الحسينى54983

29.5718.51312.51880.562ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398نرمين محمود السعيد محمد السيد54984

25.51517.514.5918.581.54.52ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398نغم محمد ابراهيم العوضى محمد54985

21.57149.56.51558.552ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398هاله مصطفى احمد عبد العزيز السيد54986

1331374.57.540.54.51.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398هانم يوسف محمد عبد المجيد54987

33.524.52029.51712124.551.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398هناء محمد محمد شحاته ابو العزم54988

38.51919.53012.519119.531ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398وسام حسن اسماعيل عبد الحميد حسن54989

22.513.51726714.5863.52ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398ياسمين محمد اصالن عبد الرحمن54990

24.58.512.5154.514.56551.5ادارة السنبالوين  008طهواى ع م  0398ياسمين محمود حمدى احمد الخميسى54991

29.52718231617.5113.554.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399ابراهيم احمد عبد العزيز عبد الحافظ محمد54992

3123.516.514.5121797.54.55ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399ابراهيم عبد العزيز ابراهيم السعيد السيد54993

19131618612724.53.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399ابراهيم محمد عبد الدايم بكر ابو العنين54994

2691195126052.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399احمد صابر عبد الجليل يوسف حسن54995

27.523.51818.516.51810457.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399احمد فوزي السعيد عبد هللا احمد54996

19.51214.511717.56444ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399احمد محمد رياض عبد الرحمن الشرقاوى54997

177.510.59.53.513.54842ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399احمد محمد عبد المعطى عبد الوهاب54998

18.56.516.517514.563.551.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399حمدي احمد فتوح البالسي54999

16.54.518.512.5511.5575.52ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399خالد احمد احمد السيد كساب55000

1718.514.5216187752.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399سلمان محمد عادل محمد السيد55001

15.5178.5177.517.565.552.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399طلعت محمد محمد طلعت عبد الحميد55002

28.525.51521.58.5179943ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399عبد الرحمن رضا ابراهيم محمد عبد الرحمن55003

12191418.57.515714.52.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399عبد الرحمن رضا عبد العظيم محمد اصالن55004

15.522.513144176952ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399عبد السالم هالل عبد السالم هالل احمد55005

1822.515.5204178052ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399عبد الواحد رضا عبد الواحد محمد مصطفى55006

14.522142151876.552.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399عبده محمد عبد الحميد محمد عطيه55007

2022.511226.5188253.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399عمر يسين عبده يسين احمد55008

10.51610.5212.51560.562.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمد احمد سعودى عبد ربه الفرجانى55009

16.518.515183177152.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمد احمد عطيه ابراهيم عطيه55010

33.5291725.5151912053ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمد شكرى محمد السيد احمد55011

31.52615261517113.552.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمد عالء محمد ابراهيم متولى55012

13167178176152.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمد نادر عرفه محمد عبد الرحمن55013

35.52918.529.518.516.513153ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمد ياسر سمير منصور محمد55014

2215.51317101977.552ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمود عبد اللطيف محمد السيد محمد55015
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231613.5189.5178052ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمود محمد صالح الدين على55016

7.5125166.513.5474.52.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399محمود وجيه السيد مصطفى ابراهيم55017

302712258.518.5102.553ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399معتز سامح رجب عويس قناوى55018

32.52517.52510.518110.552.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399اسماء جمعه محمد منصور محمد55019

26.522.51724.5917.599.552.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399اسماء محمد فتوح البالسى55020

10.52214.523.551675.552.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399امانى محسن محمد عبد اللطيف55021

3427.519.528.518.519128410ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399اميره السيد عطيه احمد السيد55022

242312.524.513.518.597.557ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399ايمان السيد طه محمد ابراهيم55023

27.521.516.5241717106.558ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399ايه السيد ابراهيم حامد سليمان55024

21.519.51023.512.5148758ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399ايه بهاء شحته عبد العزيز عبد الحافظ55025

18.517.514.5241513.589.557.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399بسمله محمد محمد عبد الوهاب سليمان55026

27.523.51825.515.51911058ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399حنان ابراهيم السعيد يسين محمد55027

3226.518.5251619.511858ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399حنان جمعه عبد العزيز جمعه العزازى55028

2519.512.522.5151794.557.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399دينا محمد عبد العظيم احمد55029

22.5261823.517.518107.568ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399رحمه عبد المعين محمد السيد جاد55030

312617.5261817118.569.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399سلسبيل احمد شفيق محمد السيد55031

50314.5610.528.54.57.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399عايده مجدى السعيد اصالن عبد القادر55032

32.52615.5261719.511767.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399فاطمه احمد عبد السالم محمد محمد سمرى55033

3322.518.52716.517.5117.55.57.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399فاطمه حسين محمد احمد سليمان55034

242412.526.518.516105.557ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399مريم رضا عبد الوهاب عبد الفتاح55035

2725.51426.515.516108.557.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399مريم عبد هللا لطفي احمد متولى55036

212116231616.59758ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399مريم عماد محمد يحيى ابراهيم55037

3528.52029.519.519132.55.59ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399منار محمد عبده يسين احمد55038

1620.513.52714.51991.54.58.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399مي عصام حسن محمد55039

3725.518.52618.519125.568.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399نهى حسين فتحى حسين عبد اللطيف55040

2312.513.52314188647.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399نورا مصطفى سعودى عبد ربه55041

24.51714.52514.51995.567.5ادارة السنبالوين  008العمدة بمنشاة هالل  0399ياسمين جمال محمد مصطفى محمد55042

3128.517.5291719.51234.54ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ابراهيم كرم عبد الفتاح محمد الشيوى55043

898.520.58155443ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ابراهيم مصبح على هللا هالل البيومى55044

36.528.5203014.518.5129.54.55ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد ابراهيم صادق ابراهيم البحراوى55045

30.52619261318114.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد اشرف كمال صبحى رخا55046

27.522.51622.51620104.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد السيد السيد محمود هواش55047

34.525.51625.516.51911885.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد السيد النحاس السيد عبد الكريم55048

17.521.515.518.51218857.54.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد حامد محمد حامد البيومى55049

17.514.51617.510.519767.54ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد حسام لطفى ابراهيم55050

21.519.515.522131791.565ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد رجب محمد عز محمود سالم55051

352916.528.51414.512355.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد رمضان محمد االمام محمد55052

252317.524.5131610366ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد سامح سليمان ابراهيم سليمان55053

52.511.57.551631.565ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد سامى سعد الغريب فرج55054

25.527.516.521.510.514.5101.569ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد سمير محمد النبوى ابو الغيط فرج55055

131914.5148.57.56963.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد شاكر عزيز حسن محمد الحصرى55056

37.53018292020134.5610ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد شعبان رضا عبد الواحد الحسانين55057

818.51513.51213.56754ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد صالح عبد النبى العوضى55058

19.512.51610.5912.567.553.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد طلعت محمد ابوسيف خلف55059

38301928181613364.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد عبد الحليم عبد هللا عبد الحليم عبد الرحيم55060

38301828181813256.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد عالء مصباح عبد الرازق ابراهيم55061

393018.5271720131.578ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد ابراهيم عبده ابراهيم55062

382718261718.512674ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد السعيد مصطفى غدنفر55063
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38.53018291819.5133.576ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد السيد سليمان يوسف55064

311313.5251110.593.546ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد امين ابراهيم الشين55065

24.521.5142413.5497.547ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد رشاد محمد عبد الحميد55066

30.52214.526161510969ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد عبد العظيم حلمى عوض55067

3113.512.52515.510.597.559ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد عبد القادر حافظ احمد55068

13.523.5922.514.5158367.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد عيد عبد الفتاح كاعوه55069

282710.52317.51610656ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمد كمال شبل ابراهيم55070

18.5171019.512.517.577.545ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمود عبد الرازق محمد االزهرى55071

7199.52114.597156ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمود لبيب سالمه55072

7.513817.51065665ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد محمود مصطفى الدرينى فياض55073

28.52312.525171510668ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد مصطفى سليمان متولى55074

1919.51525.59.51188.566.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد مصطفى عرفات المتولى عبده55075

2321182816.516.5106.568.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد نشات محمد سالمه الجمله55076

393018.529.51918.513669ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد هانى عبده مصطفى الشيوى55077

38.53018.529.519.517.513669ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد هانى عطف عيد على55078

121618.511448.566ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400احمد وائل ابراهيم عبد هللا محمود55079

3218.513241413101.565.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اسالم شريف فتوح محمد عبد الرحيم55080

39.5301829.517.517.5134.569ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اشرف رمضان حلمى رمضان قته55081

24.52816.529.51815.5116.558ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400البرى هانى البرى السعيد عبده55082

35.52718.529.519.516.513068ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400الحسن ايمن عبد هللا عوض عبد الرحيم55083

2214.513.526.5158.591.566ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400السيد ابراهيم السيد ابراهيم الجوهرى55084

16.5128.523.51511.575.575ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400السيد محمد رمضان السيد الصباغ55085

2017.5920.513108067ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400السيد وائل السيد رضوان حسين55086

18.52513.526.5913.592.576.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امير حسام صالح الشافعى55087

922.514248.512.57875.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايمن هشام محمدى صبح محمد55088

25.53015.526.51518112.557.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400جورج يوسف جرجس يوسف جرجس55089

92814.5231015.584.566ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حسن مجدى محمد ابوسيف55090

39.53017.5281819.513377.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حسين رجب حسين ابراهيم الشيوى55091

5.521815.52.51052.563ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حسين عبده حسين عبد اللطيف55092

18.522.511.524817.584.564ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حمزه ابو بكر عبد المنعم عطيه رزق55093

23.53013.52512.518104.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400خالد احمد عبد هللا همام الشيوى55094

31301423.51417112.576.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ربيع احمد رأفت عبده نصر55095

719920512.56054.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ربيع فتحى ربيع كمال مصطفى55096

30.52515.512.51117.594.563ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400رشاد عبد الفتاح رشاد محمد عبد الحميد55097

5.51871851053.564ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400رضا احمد جوده احمد رضوان55098

24.52013.525.561789.565ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400رضا انور المتولى ابراهيم المنسى55099

5.519.58.52561564.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400رضا محمد عبد الغنى شعبان المرسى55100

61212.523.511.511.565.545ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400زياد احمد البرى عبد القادر شعير55101

272918.528.517.516.5120.537ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400زياد عصام عبد الحفيظ عماره العراقى55102

37.53020292019136.548.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400زياد عماد لطفى ابراهيم سليم55103

343020291920132510ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400زياد محمد جمال ابراهيم شتا55104

35.5292028.518.520131.558.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400زياد هالل على هللا هالل البيومى55105

35.529.519.52719.52013158.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ساجد محمود ابراهيم عليوه الشيوى55106

6251424.581577.555.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سامى محمد رشاد قاسم سيد احمد55107

62510.517.57.513.566.554ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سامى هشام سيد احمد ابراهيم55108

27.518.514.5241612.5100.542ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سليمان عادل سليمان حسين عريف55109

29.5261622.5151710972.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سمير جمعه المكاوى ابوطه المكاوى55110

29.5241825.515.512.5112.562ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سمير رضا محمد السعيد ابراهيم55111
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17261513.5717.578.552.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سيف رمضان صالح سالمه الزمزمى55112

9126.5166.5115061.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شريف صالح احمد عطيه حسين55113

20.52911.52617.514104.574ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شريف ياسر ذكى حسين سالمه55114

37.5302029.519.517136.564.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شهاب عمرو رجب خيرى الهندى55115

172210.51914.5138383ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400صبح زهران محمود مكنس55116

28.52412.519.51613.5100.587ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400صالح رضا رشاد السيد شعير55117

4.5981611.5134923ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400طه محمد طه عطيه شادى55118

11218.5219.5117154.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عادل فهيم فتحى فهيم موسى55119

34.527.519.529.5191813068ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عاطف عوض هللا جمال عوض هللا بدران55120

34.53019.529.518.518.513268.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن السيد رمضان فهيم الغريب55121

38302029.52017.5137.557ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن المتولى رمضان المتولى خضير55122

14259199.51476.573.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن حامد محمد حامد البيومى55123

817.561812.5146253.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن رجب جوده السيد فياض55124

3128.5122617.517.511548ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن رضا شعبان عطيه شعير55125

1320.510.522.51417.580.563.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن سامى محمد ابو العنين حجير55126

36.5291929.519.519133.567.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن صبرى عبد القادر فياض55127

36.52919.530191813468ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن طه عبد الفتاح حسن شعير55128

31892413.51667.533ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن عزت راغب احمد راغب55129

322910.522.5182011283.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن محمد عطيه سالمه الدياسطى55130

3527.51521.571510653.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الرحمن محمود عبد الرحمن السيد يوسف55131

37.52815.525.58.515.511554ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد الغفار عالء عبد الغفار عوض عبد الغفار55132

20.53.53.512.51.514.541.531ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد هللا محمود سيد احمد عبد اللطيف محمد55133

435101102341ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عبد المنعم عادل عبد المنعم العوضى ابراهيم55134

89.5361627.551ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عطيه رضا السيد على عرفه55135

32.525.512.5186.5149553ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عالء شعبان عبد العال محمد االزهرى55136

37291626.59.51611854ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عالء ناصر منير عبد العاطى كاعوه55137

2018.511175.511.57252ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400على نصر صبرى على نصر55138

35.52917.52315.518.5120.546.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عماد عالء خضر الحفنى الشيوى55139

3427.514.523.515.516.511542ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمار احمد الشعراوى محمد اسماعيل55140

37.529.517.52818.51613123.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمار احمد عبد الغنى شهاب البرماوى55141

25.52816.5263.51699.553.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمر ايهاب عمر الشافعى عبد القادر55142

3630172818.518.5129.563.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمر ايهاب همام همام الشيوى55143

0122.50.54621.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمر رضا شعبان محمد الحفناوى55144

3425151710.512101.531ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمر رمضان صبرى محى عطيه55145

146.5911.54.59.545.53.51.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمر عطيه الشحات اسماعيل الماظ55146

11.522.510148.514.566.542ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمر ياسر رضا شتا الحسانين55147

39.53019.529.52020138.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمرو احمد رمضان قابيل راضى55148

19710.520.51.514.558.552ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمرو خالد عبد الشافى حافظ احمد55149

28.516152561490.543ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عمرو عالء المتولى الحنفى الشيوى55150

16.517.5613.55.5155942ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عنتر محمد عبد الحميد شعير55151

2020.5920511.574.563ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عيد ناصر صبح عبد هللا طلبه55152

282.59.5152332ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فارس مجدى ابراهيم محمد العيسوى55153

31301223131710946ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فارس محمد ابراهيم زكى شعيب55154

1402.58.57.59.532.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فارس محمد حاتم محمد حمزه55155

16278.516.510127844.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400كريم عادل حمد هللا صبح احمد55156

2630112014.516101.554ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400كريم مصطفى فتوح محمد عبد الرحيم55157

24.527121811.514.59354.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400كمال طلعت كمال مصطفى الشيوى55158

1020.5111411.515.56757.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400كمال وائل كمال عبد العزيز عبد الفتاح55159
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13164.52.52.56.538.553.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد ابراهيم حسن محمد العجينى55160

27301124.516.51410947ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد ابراهيم رضا صالح عطيه55161

14.5231114.59.51772.535ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد ابراهيم فوزى ابراهيم الجدامى55162

819.511.51178.55756ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد ابراهيم محمد شعبان سرور55163

152811.51612.5178344ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد ابراهيم محمد قطب السيد55164

34.529.514.528.518.520125.556ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد ابراهيم محمود الهندى55165

14.530102411.511.5903.54ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد احمد المتولى المتولى مكنى55166

37.53017291719130.546ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد احمد حسنى اليمانى شعير55167

13.53012.52111.517.588.544.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد احمد سعد عبده فياض55168

31.528.515.524.515.515115.545.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد احمد محمد احمد البسيونى داوود55169

322416.5251413.5111.55.55.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد اسماعيل احمد محمد حسانين55170

282713201514.510345.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد اشرف محمد المتولى عبده55171

262714.5231313.5103.546ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد اشرف محمد عطيه السنبالوينى55172

272916.5231613111.564ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد السيد السيد السيد حفناوى55173

25.5281117.51215.5944.55.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد السيد بدير احمد55174

323013.527.518.518121.565ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد الشاذلى عثمان محمود عبد الوهاب55175

363018.528.517.514.5130.578ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد امير عبد المعطى شعبان السيد55176

18.52210201112.581.563.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد جمال عبد القادر السعيد ابراهيم55177

6.5169.5177.515.556.564.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد جمعه راغب احمد راغب55178

352814.52916.518.512365ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد حسن السيد السعيد الشحات55179

24.522.513.5241515.599.564.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد حمد هللا السيد ابراهيم مصطفى55180

20.51613.52312.51485.55.54.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد خالد عبد الشافى حافظ احمد55181

35.529.515291517.512475.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد رجب الدرينى البسطويسى سيد احمد55182

383013.525.51617.512365.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد رجب عبد المنعم على النجار55183

2622142211169564.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد رضا صبحى ابو سيف55184

13154.515.5685433ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد رمضان حلمى بركات55185

25166.522.56.51576.563ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد رمضان عبد الرازق محمد ليله55186

7.556117.512.53763ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد رمضان عبد العاطى مصطفى55187

35.52815.527.51418120.565.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد رمضان عبد اللطيف عبد الحليم احمد55188

38.53017.528.51819.5132.565.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد سمير رفعت عماره العراقى55189

39.53019301818136.566.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد سمير فوزى مصطفى هالل55190

35.5291829.516.516.5128.567ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد شعبان العوضى عبد الغنى متولى55191

224.510.514.55.513575.53.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد شعبان فوزى رمضان الطحان55192

3829.518301817133.56.55.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد طلعت السيد على ليله55193

14.5199.5215.517.569.563ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عابد ابراهيم عطيه عماره55194

39.529.518.529.519.518136.576ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عادل ابراهيم عبده الشنب55195

18.52113146.513.57363.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عبد هللا شعبان عبد الحميد الخضرى55196

372715.525.51614.512155ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عبد هللا شعبان عبد هللا محمود55197

192712.5221310.593.543ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عبد المطلب البكرى عبد المطلب الدسوقى55198

24.52813.5239.59.598.565ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عزت سيد عبد العال داود55199

27.527.51321.58.510.59843.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عطا محمد عليوه الشيوى55200

32.5301328.517.511121.563ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عالء رمضان المصلحى سالم55201

312912.52614.510.511362.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد عالء عطيه عبد الهادى البيلى55202

292711.52013.511.510154.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد محسن فهمى السيد البيلى55203

36.53015.526.51816126.555ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد مسعد فتحى مصطفى الزلبانى55204

3227.512.52114.511107.542.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد مصطفى الشحات المرسى شعير55205

33.53014.525.51516.5118.553ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد هانى عبد العظيم ابو المجد فرج55206

1415716.5212.554.551.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد وليد السيد محمد حسن55207
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23.52610.518.5141592.542.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد ياسر شعبان محمد عماره55208

15206156.5962.542.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمد يحيا شعبان عبد السالم55209

12154.5135.5115051.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمدى مجدى محمدى صبح محمد55210

312814.52115.51411046.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود احمد ابراهيم احمد ريحان55211

27.52714.52313.510105.544.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود احمد المتولى محمود عطيه55212

28281627.512.51211256ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود احمد محمد حسين البياع55213

33.5291726.517.515.5123.556ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود البهنسى على البهنسى على55214

2823.513.520.510.513.59654ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود خيرى اسماعيل عبده نصر شعير55215

9.518.510155.5958.551.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود رضا صبح محمد السيد55216

14.5186174.5106041.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود رضا عيد عبد الوهاب مقلد55217

32.530102015.510.510857ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود رضا محمد امين الرفاعى55218

39301827.51917.5133.553.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود سمير محمد احمد عبد الواحد55219

39.530172816.51913165ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود محفوظ الدسوقى محفوظ الشحات55220

373015281614.512654ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود محمد عبد القادر عثمان عيسى55221

1419.56.510.571057.552.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود محمد عيد عبد الفتاح كاعوه55222

733.550.57.51950.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود مصطفى فهمى السيد يوسف55223

37291528.517.51912743.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400محمود هانى المحمدى عبده اسماعيل55224

343012.528.517.518122.543.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مختار احمد مختار شعير55225

36301526.51616123.554ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى ابراهيم حسين ابراهيم الشيوى55226

3129122516.514113.544ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى ابراهيم مصطفى الشافعى عبد القادر55227

39301930192013753.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى اشرف حلمى رمضان فته55228

8115.57.51.5633.541.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى الشاذلى مصطفى صبحى عيسى55229

1922.56.513.59.5147133.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى حسن محمد لبيب55230

3228.510.5228.514101.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى حمد هللا السيد ابراهيم مصطفى55231

39.5301929.51817.513654ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى رضا لطفى عطيه ابو العمايم55232

30.53016.526.518.51912258ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى رمضان محمد مبارك كاعوه55233

1318.5784.57.55153.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى صادق فهمى سيد احمد شعير55234

17.522.55.57.5413.55744ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى محسن المتولى احمد سليمان55235

3429.516221419.5115.544.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مصطفى محمود فوزى منصور محمد55236

34.52917.523.515.51812043.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منير رضا منير احمد فرج55237

27.529.515.519.515.518107.554.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400وليد وائل حسن مصطفى حسن55238

34.53014.528.517.52012553.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400يوسف جالل حسنى احمد نصر55239

28.5291523.51419.511054.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400يوسف شعبان السيد على عرفه55240

26.5187.51712108146ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400يوسف محمد عبد الغنى شعبان المرسى55241

32.5301628.515.518.5122.548ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400يوسف مصطفى احمد صادق شعير55242

25.5168.5810.513.568.557.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اسراء رضا المتولى سليمان خلف هللا55243

20.512.56611.510.556.545.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اسماء صابر اسماعيل العوضى زيد55244

38261728.517.518.512759ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اسماء عماد الدين محمد محمود شعبان55245

39291929.52019136.5510ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اسماء محمد على ليله55246

39281929.52020135.5510ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اسماء هانى السيد فهمى عبده55247

393019.5302020138.579.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400افنان مصطفى حامد السعيد الشيوى55248

363018.52918.51513277ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400االء اشرف محمد مصطفى الدسوقى55249

383017.529.517.513.5132.559.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400االء ايمن عبد ربه عبد الوهاب مقلد55250

38292029.52020136.58.57.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400االء سمير السباعى مصطفى كاعوه55251

3528.52029.519.519.5132.57.59.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400االء محمد البكرى عبد المطلب الدسوقى55252

36.525.52030202013277.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400االء محمد السيد يوسف ابراهيم55253

29141719.514.5119477ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400الزهراء سعد عبد العاطى سعد فاضل55254

35.523172418.517.51186.57ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ام كلثوم رضا محمد موسى الشيوى55255
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37.527.5192918.519.5131.578.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امال ايمن عبد الحى همام الشيوى55256

18.51417151613.580.576.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امانى ابو المجد عرفه السيد الشحات55257

362918.527.516.517.5127.576.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امانى الخميسى حسن محمد سالم55258

38.5272028.519.518.5133.56.58.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امانى محمد رياض عبد الفتاح السايس55259

30.5231724.51717.51126.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امنيه ابراهيم فتحى العوضى شحاته55260

36.526.518.528.517.511127.575.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امنيه عماره محمد عماره شعير55261

3829192919.519134.578ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اميره جمعه النحاس السيد عبد الكريم55262

321219.51117.547.55.54.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اميره سعد مكرم مترى يوسف55263

601.56.5010.5145.51.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اميره محمد ربيع السيد الحنفى55264

3025202719.518.5121.567.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اميره محمد عبد العزيز عبد الهادى يحى55265

30.519.5192919.518117.578ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400اميمه السيد محمد احمد الغرباوى55266

35.52719.5302018.51327.58ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400امينه ناصر اسماعيل رياض55267

17.57.517.527151584.576ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايمان جمال اسماعيل رياض المراسى55268

252319.529.5191711675.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايمان عبد النبى انور رجب مكنس55269

13.53.510.524.513146576.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايمان محمد السيد السعيد الشحات55270

14.52.51325.515.517.57177ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايه اشرف نبيه بدران عوض هللا55271

34.52420302018.5128.577.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايه ربيع ابو الغيط فرحات شعير55272

31252029.52016125.577.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايه رجب مصطفى فهمى الحصرى55273

30.516.5202814.519109.577ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايه عادل رجب شبانه الموجى55274

221218.526.51619955.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايه عطيه عبد العليم العوضى55275

3424.519.53020191286.58ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ايه محمد عبد هللا السيد خضير55276

35.526.5203019171316.57.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400بسمله سمير احمد على مكنس55277

35.524.51930201912976ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400بسمله محمد السعيد السيد البرى55278

3414203019201177.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400بسمله محمد عبد الغنى محمد الشحات55279

34.523.5202918.519125.55.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400بسمه عاطف عطيه عبد المعطى الشحات55280

30232029.51819.5120.55.57ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400بسمه محمد العفيفى محمد الششتاوى55281

137.5192816.518.5845.55ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ثريه محمد رضا عطيه السعيد داود55282

3828.52029.5202013679ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400جهاد حامد محمد الغريب البطران55283

27.5142029.52019.511178.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حسناء حسن عطيه عبد الهادى الغرباوى55284

33.529.51929.519.519.513185.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حفصه عصام احمد على الشنب55285

2924.51924.516181137.55.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حنان عصام ابراهيم محمد سالمه55286

3528.519.530191813275.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400حنان لطفى الشحات زيدان الدال55287

29.52619.52812.518115.576ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400خلود بهجت محمد رضوان حسين55288

32.52919.528.51817127.576ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400خلود مجدى راغب احمد راغب55289

يا عادل عزيز جرجس باقى55290 27.519.517.525.51717.510765.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400دال

35.5272026.518.518127.576ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400صالح ابراهيم عبد المجيد-دعاء محمد 55291

362119.5221918.5117.55.56ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400دعاء محمود الحفناوى العوضى الشيوى55292

3222182919.518120.576ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400دعاء ياسر الغريب الدسوقى عبده55293

26.52319.5231619.51086.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400دنيا فرج رمضان فرج السعيد زيدان55294

282519.525.516.518114.575.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400دنيا هشام النادى فتوح الحربى55295

13.5111620.510.51571.56.55ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400دنيا وائل صبحى محمد برغوت55296

1715.5131810.5177475ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400دينا عماد السعيد عبد العاطى اسماعيل55297

1.537911121.55.54.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400رضوى عبد النبى زيدان ابوزيد سعيد55298

2626.519281718.5116.565.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400رقية خالد عطيه محمد الغريب55299

3429202919.517.5131.56.52.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ريم احمد امين مصطفى غضنفر55300

13.58.57.515.512.512.557.552.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400زينب ايمن حمدى السيد الدسوقى55301

588.511.5211354.53.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ساره عطيه ابو المعاطى ابو المعاطى55302

17911.522.57146755.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ساره مصباح عبد المطلب محمد ابو العمايم55303
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37.53020302017137.55.56ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ساميه السعيد صبرى علي نصر55304

34.529203019.52013366ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ساميه سالم على سالم عبد الواحد55305

2920202318171107.56ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ساميه محمد حماد عطيه احمد55306

34.53018.527.516.516.512759ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سلمى رضا شعبان عوض عبد الغفار55307

38.53019.530201913857ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سلمى سامح حجازى المتولى عبد المجيد55308

5.519.51518.581266.555ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سلمى فتحى رمضان حسين سالمه55309

3026192919171234.58ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400سما السيد الهندى حمزه الهندى55310

20.5251626.5181610656ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شروق ايمن محمد محمد سالم55311

34.5291929.519191313.55.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شهد المتولى كمال المتولى الغريب55312

333019.52819.5191304.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شهد حمزه النبوى الهندى حمزه55313

1526.515.524.511.514.5934.55ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شهد سامى حجازى المتولى عبد المجيد55314

29281927.517.51712157.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شهد محمد شعبان محمد الحفناوى55315

3028.51927.518.515.5123.558.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شهد هانى رمضان محمد محمد55316

34.529.52028.519.518.513247.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شهد هشام احمد محمد ابو زيد55317

34.52918.529.518.51813047ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شوق رضا عطيه احمد العوضى55318

3530192918.518131.548.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شيماء جمال سعد الغريب فرج55319

38.53019.529.51919.5136.547ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شيماء شعبان احمد على وهبه55320

35.52920291918132.54.58.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شيماء محمود السيد ابراهيم مصطفى55321

32.52820281615124.55.58.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400شيماء مصطفى فهمى سيد احمد شعير55322

34.5281926.519.515127.566.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عايدة رأفت فوزى احمد55323

35.530202919.516.513458ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400علياء عبد البديع محمد عبد البديع على55324

3229.5202716.51712558ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400علياء عبد اللطيف رضا عبد اللطيف حجازى55325

26302026.518.5161214.57ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400عواطف احمد سمير ابو العز حسين55326

212917.523.512.513103.557ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فاطمة صالح هالل على العاملى55327

36.52919.529.52019134.568.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فاطمه جمال ابراهيم محمود55328

39282028.51918.5134.54.57ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فاطمه رجب عبد ربه عبد الوهاب مقلد55329

102213.58121465.546.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فاطمه شاكر فتحى محمد خليل55330

3929.5202919.5191374.57.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فاطمه مصطفى عباس محمد محمد55331

3827202919.520133.558.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400فاطمه ياسر الشوادفى مصطفى درويش55332

3520.5162017.51710967ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ليلى البربرى حسين ابراهيم الشيوى55333

362719.52918.5191305.57ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ماجده رمضان عبد اللطيف السعيد الشرقاوى55334

ا بولس مترى يوسف جرجس55335 2419131615.517.587.54.55.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مادون

27.518.511.514.51211.58454.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مديحه ايمن السيد المتولى الحبشى55336

38.52820302018.5136.556ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مديحه محمد منير احمد فرج55337

27151418.5151589.54.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مرفت اشرف رجب ابو طه عطيه55338

37.527.519.52716.5181284.57.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مرفت هانى فوزى همام عبد هللا55339

1615.51213.51410.57144.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مروه شاكر فتحى محمد خليل55340

37.528.5202920171354.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم ابراهيم السيد عبد الشافى خضير55341

247.5111413.513.57055.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم السيد محمد الششتاوى الشرنوبى55342

38.528203018.517.51354.57.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم جمال البكرى عبد المطلب الدسوقى55343

37.529.52029.52019136.558ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم حسنى بكر نافع عبد هللا55344

37.5282026.5191813157ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم رجب عبده محمد العريان55345

35.52116.525.518.516.51174.56.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم عماد الشحات احمد المرسى55346

36.52918.522.51915.5125.55.57ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم مجدى مصباح محمد اسماعيل55347

3829.52021.5192012875.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم محمد راشد عماره السايس55348

38.526.519.529.520161346.56ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم محمد عبد الفتاح عبد اللطيف الشيوى55349

292217.51919.514.510755.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم محمد فتحى المتولى ليله55350

34.527.519.5291717127.548ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم محمود سالم محمود عرفه55351
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3327.519.52916.517125.548ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم مصطفى احمد المكاوى الحبشى55352

30.53016301720123.569ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم مصطفى عرفات شبانه عبد الهادى55353

373020302018.513779ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم منذر مصطفى عبده رمضان55354

19151190.511.554.535.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم هانى مصطفى ابراهيم الشين55355

29261616.515.51710344.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم وائل محمد العوضى شعير55356

383020302016.513855.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مريم يسرى محمد البرى فياض55357

34.5281929.515.516126.548ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ملك هانى على على ليله55358

39302030202013989ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منار سمير عبد الرحيم طلبه ابراهيم55359

38.53020301817.5136.576.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منار مجدى محمد السيد الدسوقى55360

2414718.59.5157347ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منار محمود على على ليله55361

3929.5203019.520138710ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه هللا الحفنى رمضان خضير55362

37302029.518.52013579.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه هللا بهاء حسنى احمد نصر شعير55363

33.53019.529151812758ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه هللا رياض طلعت رياض السايس55364

373020302020137710ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه هللا قاسم رشاد قاسم سيد احمد55365

30.528.5172810.517114.555.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه هللا محمد رمضان حسين سالمه55366

3227.517.52611.517114.556.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه هللا مصطفى حامد احمد محمد55367

37301827151712767.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه خالد حمد هللا ابو النجا الحبشى55368

38.530203019.520138810ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منه محمد طه الحبشى55369

23281324.5611.594.579ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400منى محمد على محمد الشيوى55370

363014.5221815.5120.559.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400موده سامح سليمان ابراهيم سليمان55371

3529.519.529171713068ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مى العوضى مصطفى العوضى الحفناوى55372

36.530193018.519.513468.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مى ايمن مصطفى البهى خضير55373

373018.529.51718.513248.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مى هانى مصطفى رمضان الشعراوى55374

36.52918291520127.557.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مى وحيد على محمد على55375

32.53016211117110.556.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400مياده وائل السيد رضوان حسين55376

18.52414.510.55.510.57352.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ناديه عبده احمد احمد الحسانين55377

34302029.51918132.559ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ناديه محمد لطفى محمد الحفناوى55378

35.53018.529.517.519.513159ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400نبيه محمد محمد النبوى عماره55379

302818.524.513.515.5114.558ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ندا ابراهيم الحنبلى عبد الغنى الحنبلى55380

38.530203018.51513768ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ندا ناصر مصطفى فهمى عطيه55381

35.53018.5261519.512568.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ندى حمد هللا عيد العوضى شعير55382

34.53017.512.51810.5112.543ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ندى رفعت مصطفى رجب ابو زيد55383

3729.518.52215.514.5122.556.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ندى محمد بكير همام الشيوى55384

37.5301724.514.514123.555.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ندى ياسر عبد الحميد شعبان المنسى55385

36.53020301920135.568.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400نرمين رأفت وجدى عبد النبى البيلى55386

363019.5302020135.558ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400نرمين هانى عبده نصر عبد الغفار55387

29.526.51219.581495.563.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400نشوى جمال محمد رجب العطار55388

3729131315.516.5107.554ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400نوران عالء معتصم السعيد شعير55389

37.53019291917134.569ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400نورهان عبد المعبود مصطفى البيلى ابراهيم55390

29.526.513.5181511.5102.564.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400نورهان فخر الدين المتولى فخر الدين خلف55391

36.530172717.51712868ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هاجر احمد عز الرجال محمد خلف55392

36.5301928.5191713367.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هاجر احمد محمد عبده مبروك55393

262715.59.51610.59455ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هاجر رضا محمد يوسف ابراهيم55394

3230132316.511.5114.567.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هاجر شاكر خميس مأمون عبد اللطيف55395

31.53013.51812.514105.555ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هاجر صبرى عبد الحميد محمود عبد الحميد55396

36.5302029.518.520134.558ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هاجر محمد محمود سالم اسماعيل55397

3430173013.519.5124.557.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هدير محمود توفيق ابراهيم سالمه55398

38.53019.5301719.513568ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هنا محمود محمد عبد هللا محفوظ55399
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202211.524.58.515.586.546.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هند السيد عبد الرحمن عطيه55400

34301629.516.519.512688ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هند وليد محمود شبل النجار55401

34.52916.52916.519.5125.588.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هيام السيد ابو الفتوح عبد القادر ابو الفتوح55402

21.521.511.519.510198466ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400هيام مصطفى عبد اللطيف عبد الحليم احمد55403

21291124.59.517.59588ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400وفاء عادل على محمد الشيوى55404

363017.5291519.5127.588ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400والء حسنى البيلى سالم البيلى55405

373016.52914.51612777.5ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400يارا اسماعيل عبد الحميد محمود عبد الحميد55406

34298.523.5131710887ادارة السنبالوين  008العنانية ببرهمتوش ع م  0400ياسمين زكريا عبد اللطيف عبد الحليم احمد55407

2920.512271617.5104.579.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ابراهيم خالد جمال ابراهيم محمد55408

36281829.52020131.579ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد السعيد عبد الحميد احمد محمد55409

000000000ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد حسام السيد رمضان55410

35.52713.529.51919124.558.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد حسن احمد دنيا55411

39.529.520302020139510ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد رضا احمد جاد الدادمونى55412

27.5218.52613199659ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد صبرى حلمى عبد العاطى55413

2520.57.512.5101775.557ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد عيد يسرى عباس55414

2916.511.527.513.5209878.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد مصباح احمد عبد العزيز احمد55415

20165.52613.518.58157ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401احمد نبيل محمد ابو بكر عطيه55416

3429.51929.5182013069ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسامه ناجى رمضان عبد النبى55417

21.515.572513.51882.557ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسامه وائل عبد المنعم علي عبد الحليم55418

94.53.5121012.53944.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسالم السعيد عبد المنعم السعيد محمد55419

1220926.515.5198378ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسالم جمعه جاد شعبان محمد55420

29.52511.529.517.52011379.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسالم سمير فرج عبد الغنى حسن55421

35.531081629.564ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401السيد عيسى عبد العظيم عطيه55422

13.55.54125.515.540.574ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401امير ثروت رمضان على الباز55423

1372.5125.5164053.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401باسم محمد احمد مختار محمد55424

3123.58.526.515.51810557.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401باسم محمد عبد الوهاب محمود على55425

2115.542312.519.57657.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401جمال محمود محمد فرج عوض55426

3527.519.52915.520126.577.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401زياد محمد كامل عوض عطا55427

178.561971057.557.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شادى مصطفى عبد الوهاب محمود على55428

2828.515.528.51618116.558.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401عبد الرحمن ابراهيم عبد المجبد البيلى جابر55429

11.5198.519.511.514.57057ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401عبد الرحمن حامد فوزى ابراهيم باز55430

34.52916281819125.557.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401عبد الرحمن محمود محمود على عطوه55431

21218.5187.519.57658ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401عبد الواحد السيد عبد الواحد محمد الشربينى55432

2116916718.56977ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401على محمد محمد على باز55433

34.5291929.5192013158.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401عماد حمدى رجب فرج عطيه55434

343018.52918.52013059ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401عمرو عبد العزيز محمد قاسم ابراهيم55435

29.520.51628102010459ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401فارس محمد عبد الوهاب توفيق احمد55436

1616.51020.511157477ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401فتحى محمد فتحى ابراهيم على55437

33292029.51920130.579ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ماجد محمد عبد الحافظ احمد عبد اللطيف55438

12.516513.54135157ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401مجدى حسام محمد ابراهيم متولى55439

20106164145648ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد ابراهيم شحاته على امام55440

2722.58.518.5111487.557.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد ابراهيم فتحي ابراهيم علي55441

16.519.510.5206.516.57378ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد احمد عزمى مصطفى عبده55442

20.517.57.5154.515.56565ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد اشرف فكرى زاهر55443

18.516.510.519.56.514.571.577.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد السعيد عبد الوهاب مراد ابراهيم55444

27.5271523.57.518100.578.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد السيد سعد عبد العال55445

27.52614.522.51319103.578.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد الهنداوى محمد جمعه عبد المطلب55446

251312.521.510.51982.577ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد جمال سعد شاهين محمد55447
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13.5231227.512.51988.554ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد رضا حامد ابراهيم باز55448

24.52517.528.51619111.554ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد رضا عبد الجليل محمود غيضان55449

5.52412.5297.51978.554ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد رمضان محمد عبد المقصود بندارى55450

15181227.5514.577.573.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد عبد الرحمن عبد العظيم عطيه بندارى55451

342819.52917.52012879ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد عبد الرحمن محمد عبد السالم ابراهيم55452

131613.521.55.51769.576ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد على عطيه على ابراهيم55453

2191421518.57076ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد محمد طلبه محمد55454

7.5912.5224.51855.57.55.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد محمود احمد ابراهيم محمد55455

23.5713186.517.56875.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد مقدام محمد على باز55456

272618.527.51219.511177ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمد هانى عبدالـله محمد عبد اللطيف55457

252317.526.511.520103.576.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمود السعيد محمود عوض عطا55458

3127192913.520119.577ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمود جمال جمعه فرج عوض55459

372219.52916.52012477ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمود رزق فرج عبد الغنى حسن55460

67.51525.57.51661.575.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمود محمد حامد حسين55461

373019.5302020136.57.58.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمود مصطفى عنتر يوسف احمد55462

23171627.511.5209578ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401محمود مصطفى محمود يوسف مبروك55463

1817.517277.519.58775ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401مصطفى حماده جالل عبده عوض هللا55464

2925.5182813.52011476ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401يوسف رضا امين عبد الرحمن عبد السالم55465

30.52917.5281319.511877.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اروه ابراهيم السيد حسين محمد55466

3529.519.529.51919132.577ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسراء عاطف عثمان محمد مدين55467

3626.517.5231518.51187.510ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسراء محمد رجب فرج55468

35.528.520281820130710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسراء محمد سرور محمود55469

35.528.5203019.520133.5710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اسماء صالح الشحات هليل55470

33.529.520291920131710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401االء عطيه عطيه على مدين55471

3327.519.525.512.51711879.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401االء عماد عثمان محمد مدين55472

26.516.515161215.58679.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401امال رمضان توفيق حافظ فرحات55473

29.51717.52114.51899.578.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اميره خالد محمد موسى احمد55474

3528192717.519126.5710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401اميره عاطف حسنى محمد فرجانى55475

31.525.514.515.57199479ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ايات امير ابوسريع سيد امام55476

10.54.57.593.515.53548ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ايمان محمد صالح عبد المقصود بندارى55477

18.51611.516.5716.569.578ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ايمان مهنى متولى محمد احمد55478

383020301920137710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ايه احمد عبد اللطيف احمد محمد55479

2425.51519.514.52098.5710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ايه احمد محمد الشحات السعيد55480

3429.52027.519.520130.5710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ايه السعيد جالل عبد المحسن ابراهيم55481

342919.5281720127.5610ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ايه محمد محمد الششتاوى محمد55482

39.529.5203019.520138.55.59.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401بسمه ابراهيم صالح ابراهيم باز55483

3326.516.52217161155.510ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ثناء هانى فرج عبد الغنى حسن55484

3929.520302020138.5710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401رؤى فتحى فتحى حامد العوضى55485

ا حسام محمد عمر احمد55486 35.527.52027.51420124.5710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ران

3729.52029.51920135710ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401رحمه احمد عبد الوهاب محمد دنيا55487

3529.518.525.51918.5127.578ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401رحمه حسيب عبد الباقى عبد الحليم55488

38302030202013879.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401روان محمد رمضان ابراهيم متولى55489

26201111.51518.583.578ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401زوزو عبد الحليم نجاتى ابراهيم فرجانى55490

3724152516.518.5117.578.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ساره السيد عبد الوهاب توفيق احمد55491

3829.520302020137.579.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401سلمى سامح عبد العظيم الششتاوي55492

35.53019.530202013579.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401سلمى محمد محمد ابراهيم متولى55493

30.519.516.5191714102.579.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401سلوى فكرى محمد محمد امام55494

35.53019.528.518.520132510ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401سماح السيد جالل عبد المحسن ابراهيم55495
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2927.5152414.516.511079.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401سمر السيد صبرى السيد محمد55496

27.515.512.517.51417.58779.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401سمر سمير نعمان على العوضى55497

31121318.5121986.576.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شاهنده رضا جاد شعبان محمد55498

37.52919.528.519.52013479.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شروق شعبان احمد محمد السيد55499

15.514.555664655.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شروق محمد السيد ابراهيم احمد55500

3427.516221417113.577ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شمس محمد ذكى على نور55501

24.516.5896.51764.564.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شهد اسامه محمود احمد ابراهيم55502

33.518.51412.51118.589.586.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شهد رضا ابراهيم عبد الهادى صالح55503

33.518.514151219.59377ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شهد رضا جاد شعبان محمد55504

33.524.514.5141319.599.578ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401شيماء ابراهيم الدسوقى ابراهيم محمد55505

30.514.514.513.511.519.584.577ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401غاده محمود على محمد السيد55506

26.5171414121483.566ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401فاطمه زيدان توفيق احمد محمد55507

38.529.518.5281819.5132.579ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401فاطمه عبد المجيد حسنى محمد فرجانى55508

341613251419.510278ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401فرحه عبد الهادى جادالكريم عوض على55509

32.51711.527.51419.5102.567.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401مروه خيرى سعد عبد الحليم55510

3728.513.529.517.519.512668.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401مريم السيد يحيى مصطفى عبد السالم55511

35.528132916.519.512268.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401مريم رضا محمد جاد ابراهيم55512

27.520.58.528.514.51999.577.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ملك حسن رمضان حسن55513

3020.5927.5131910067ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401منه احمد السيد وهبه محمد55514

291582810.51790.567.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401منه هللا رضا محمد محمد يوسف55515

31217.528.5131910167.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401منه مصطفى محمد يونس سليمان55516

29.520.5926.513.5199978.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401منه ممدوح احمد على العوضى55517

37.525.51428.51820123.579.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401منى عبد الحليم عبد الحافظ احمد عبد اللطيف55518

37.52917.53018.520132.569ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401منى محمد جالل عبد المحسن ابراهيم55519

36.526.51428.516.52012279ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401مى عبد الحليم عبد الحافظ احمد عبد اللطيف55520

38.53017.529172013289.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ناهد طارق رمضان حسن محمد55521

28128.528141990.548ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ندا رمضان محمد محمد احمد55522

35191628.51620114.579ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ندى ابراهيم مصطفى على مدين55523

393019.5302020138.598.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ندى احمد مصطفى سليمان محمد55524

38.52517.529172012788.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401نها مطاوع محمود محمود مطاوع55525

342313.5281520113.578ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401نورا السعيد احمد محمد مدين55526

34.5211328.515.520112.587.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401نورا عبد الحليم محمد مختار محمد55527

152.52.58.51.512.53062.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401نوران احمد سالم حسن55528

2915.510.5172.515.574.573ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401نورهان حمدى عبد الحليم حسين محمد55529

3321.51427.59.517105.593.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401نورهان رضا السيد عبد الجليل محمود55530

329.511217.5168166.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401نيره مصطفى احمد محمد مدين55531

32161022.5111791.573ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401هاله حماده محمد جالل على55532

26.52210.5216.516.586.552.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401هايدى محمد عبد العظيم عطيه بندارى55533

22146.52261670.573ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401هيام حسام رجب السيد مصطفى55534

10.52.53.518.50.51135.562.5ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401والء محمود عوضى محمود55535

26.5181224515.585.573ادارة السنبالوين  008الرمزيه ع م  0401ياسمين شحاته على حلمى محمد55536

10210.517.51.5741.562.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402ابراهيم محمد السيد محمد ابراهيم55537

25.512.511.520.56.51876.562ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402احمد اسماعيل حلمى  حمد نصر55538

32221528.518.51711663ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402احمد السيد الهادي احمد محمد55539

30.52716.528.519.51712272.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402احمد عبد الكريم محمد ابراهيم عبد العال55540

19.591020.58186763ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402حسام رضا حامد محمد سالم55541

31.52616.52714.519115.554ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402صالح مصطفى جادالحق صابر علي55542

31.524.51626131811153ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402طارق عماد محمد غريب رمضان55543
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010516.53.503552ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402عادل حسين متولي محمد الشعراوي55544

624.5153.510.53153ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402عبد هللا رمضان عبد هللا حمد نصر55545

18.567.523512.56073ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402على فرج صابر اسماعيل55546

15.52.55.5150.5133962ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402فارس فرج صابر اسماعيل55547

36.528.519.527.517.519.5129.5510ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402محمد السيد النبوى عبد البديع55548

19.524.51118.512.5178655.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402محمد عبد العزيز السيد ابراهيم حسين55549

30.526.51621151710968.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402محمود محمد محمود محمود حسن55550

29.526.51727.51719117.579.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402محى شحته محمد شعبان صابر55551

3026.517261519114.579.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402مصطفى رجب عبد الحميد رجب محمد55552

14.52216.520.510.5198479ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402مصطفى عماد صبرى رجب عبد هللا55553

22.5251520.511.51894.578.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402يسري ابراهيم احمد القاسمي55554

33.52718.528.519.52012779.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402اسراء مصطفى محمد محمود حسانين55555

34.528.519.53019.52013269.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402اسماء طلعت رزق عبد الفتاح55556

33.52719.529.519.52012979.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402افنان حسين محمد السيد سالمه55557

27.523.5182416.520109.568ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402االء بدر مشرف منصور مدكور55558

32.525.517.5251819.5118.567.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402االء رجب عبد الباسط القاسمي55559

33.526.518.52619.52012479.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402االء عوض جميل محمد اعصر55560

20.52514.52511199678ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402امل طارق عبد الرحمن محمد مقبل55561

31.52717.525.51919120.579ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402اميره الشبراوي الشحات متولي سالم55562

27.52517.525.517.519.511378ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402اميره رضا حسن حزين محمد55563

000000000ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402اميره مصباح فؤاد عبد هللا55564

33.528.518.52819.52012879ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402ايه خالد عبد الحميد حسن محمود55565

25.52517.52316.519.5107.578.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402بسمه عالء مصطفى رجب محمد55566

2925.51826.519.519.5118.579.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402جيهان رضا احمد محمود حسن55567

322818.5291915.5126.579ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402حسناء حسين عبد العزيز عبد الحميد محمد55568

38.52920302020137.5710ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402حسناء ممدوح رأفت حافظ55569

322818.529.51819.5126610ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402دنيا السيد اسماعيل السعيد محمد55570

2926.517.529.51118.5113.5710ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402دنيا ايمن يحيى امين احمد55571

61713.5230.5116054.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402دنيا راضي فتحي عوض زهران55572

2423.515.527.55.5189659.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402دنيا عثمان فتحي عثمان محمد55573

3828.519.5301920135710ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402دينا عالء عبد هللا محمد السباعي55574

000000000ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402رحمة عبد هللا عبد المجيد محمد55575

26.52416.52812.518107.579ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402رحمه ابراهيم عبد هللا محمد عبد هللا55576

31261928.515.52012078ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402ريهام وائل فهمي السيد حسين55577

23.52315.525518.59279.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402زهراء السيد عبد المجيد محمد اعصر55578

342319.526.515.519118.579.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402ساره ابراهيم منشاوى خميس55579

2020.515.522.551783.559ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402شيماء السعيد محمد السعيد على55580

332617.528919.5113.579.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402مريم حسام رجب عبد الحميد رجب55581

33.52818.5291619.5125710ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402منه ابراهيم السيد ابراهيم55582

3027.518.5291618.512179.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402منه هللا السيد جمال محمد القاسمى55583

4710181114047.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402منه شوقي السعيد علي عطيه55584

30271829.516.519121710ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402مى صابر محمد قطب عوض55585

18.518.516.528818.589.558.5ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402مياده محمود السيد عبد الحي محمدي55586

000000000ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402ندى رضا عبد العليم محمد55587

29.524.518.529.5171911979ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402ندى رمضان السعيد سالم احمد55588

14.521.59.51911365.558ادارة السنبالوين  008محمود غانم بمنشأة الرضا  0402ندى محمد عزت محمد حسانين55589

34.53015.52918.518127.569ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اريج رضى السيد محمدالسيد55590

29.52112.52011179467.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسراء رمضان راشد رمضان السيد55591
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3322.51627.5171611656.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسراء عادل عوض عبد الغفار سالمة55592

3428.519.52819.520129.587.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسراء محمد عوض ابراهيم السيد55593

35.528.51928.51920130.589ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسراء محمد محمود محمد عبد هللا55594

373017.52818.51913189.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسراء نادر ابراهيم جاد ابراهيم55595

382917271819.512988.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسماء اسالم مصباح السعيد حسانين55596

32.51217.510.510.519.5838.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسماء السيد منصور محمد حسن55597

332818.527.516.520123.599.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسماء ايمن المتولي محمد المتولي55598

4.51413.5146.51352.547.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسماء شريف عبد الحميد عرفه محمد55599

35.52819.529.519.518.513268.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اسيه طارق محمد ابراهيم ابراهيم الزامل55600

372916.529.5181413089.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403االء احمد السيد السيد عقل55601

39301930181513689ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403االء سعيد السيد ابراهيم الشافعى55602

39.53019.530192013889.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403االء صالح محمود عبده جبل55603

242791811.51189.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403االء عادل محمد اسماعيل حسن55604

36.5291627.51814.512798.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403االء محمد المتولى محمد حسين55605

39301929182013589ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403االء محمد عبد الحميد ابو زيد سليم55606

2818.51722.5716.59383ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403الهام السيد محمد المتولى غازى55607

22.524.517171516.59658ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امانى ابراهيم فهمى محمد قطب55608

363019.53019.51813577ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امانى احمد جمال محمد قطب55609

37.53020302015.5137.576ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امانى السيد المرسى السيد المرسى55610

2211.515.522.510.510.58264.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امل احمد عبد المعطى عبد الجليل شحاتة55611

27.526.519271819.511856ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امل محمد حسن سليمان االلفى55612

382919.5291717132.566.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امل ياسر حامد على سليمان55613

2724.516.5231518.510663.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امنية السيد عبد المنعم حسنين محمد55614

18.51914.52113.510.586.555.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امنية محمود السيد جاد السيد55615

27.524.512.52314.51610267ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امنية مصطفى السيد مصطفى السيد55616

128.54.57.527.534.563ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امنيه ابو العنين السيد بدير محمد55617

3326172512.510.5113.565ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امنيه على عادل على حسن55618

32.52916.528.515.519.512266ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اموره محمد الشحات محمد طلبة55619

353019.52919.51613367ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اميرة حسن سعد محمد محمد المهدى55620

38.52919.53019.519136.566.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اميرة محمد احمد شعبان على55621

3124192211.514.5107.565.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اميرة محمود محمد عبد العال55622

362919.528.516.517.5129.566ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اميره احمد متولى محمد على55623

34.53019.528.51716129.566.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403اميره ايمن هالل عبد الجليل هالل55624

38301926.51818131.566ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امينة ايمن عرفه ابو شعيشع اسماعيل55625

32.528.51624.51518116.576ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403امينه احمد عبد المنعم على عبد النبى55626

2819523.512.516.58876ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403انهام سامح ابراهيم على احمد55627

29.5302026.5191612577.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايات السيد صالح محمد االمام55628

342918.5261816125.586ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايات امين ناجح امين عبد المعطى55629

25241925.51116104.578ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان اسماعيل امين اسماعيل حسن55630

26.5291923.512.516110.576ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان ايمن عبد الغفار ابو المعاطى محمد55631

31.5302029.517.520128.568.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان جمال السيد ابراهيم الشافعى55632

38.53020302020138.599.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان شمس الدين عوض على المتولى محمد النجار55633

2925.515.524.512.52010788.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان عباس محمود عباس حسن55634

3023192410.520106.578ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان عصام محمد عاشور عبده درويش55635

38302030201913879ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان على اسماعيل على اسماعيل55636

323020301217.512479ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان عوض محمد عوض ابراهيم55637

2019.519.512.552076.569ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان عيد السيد ابراهيم المتولى55638

24.51719.5207.51788.579ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايمان ممدوح حسن منصور متولى55639
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37.53020292020136.579.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايناس احمد محمد احمد عبد العزيز55640

23.5281816.512.516.598.558ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايه السيد ابراهيم حسن سالم55641

2024.51112.56.51974.557.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايه ايمن صالح احمد شعبان55642

24.528.5192181710168.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ايه على ابراهيم عبد المعطى السيد55643

34282021.51219115.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403بسملة محمد حامد محمد عبد هللا55644

8.54.5991133276ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403بسملة محمود محمد شحاته شحاته55645

36.530203019.515.513669ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403بسمله محمد محمد ابراهيم محمد55646

3324.519.528.516.52012289ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403بسمه محمد عوض محمد على55647

31.5171628.512.519105.589ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403حنان حسين ماضي عباس حجازي55648

8.56.59195.51448.585.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403حنان محمد محمد الشحات شحاتة السيد55649

12.512.53.5411633.571.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403حنين امين محمد المتولى محمد55650

312218.52913.519.51147.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403حنين عبد المنعم حامد السيد محمد55651

33.520.519.53016.519.51207.56.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403حياه مصطفى اسماعيل موسى على55652

27.51419271820105.576.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403دنيا السيد احمد السيد الجوهرى55653

3729.520302020136.57.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403دنيا السيد مصطفى حسنين55654

30.52619.529.51019.5115.58.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403دنيا حمدى عطا محمود عبد الحافظ55655

3930203019.520138.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رؤى اشرف محمد مصطفى الشربينى55656

3628.5203019.52013489ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رؤى محمد احمد عبد المقصود ابوزيد55657

يا شحاتة محمد شحاتة السيد55658 00.52.530466.52.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ران

33.513.5182713201057.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمة عادل عيد عباس على55659

2611.51825102090.576ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمة عبد المنعم محمد عبد الرحيم محمد55660

31.5231730818109.57.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمه ايمن عوض عبد الغفار ابراهيم55661

362819.5301820131.588ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمه رامى عبد الرحمن على55662

373020292019.5136810ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمه عبد الناصر محمود السيد متولى55663

26.525.519.5291517.5115.56.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمه نبيل عيد حسانين محمد55664

35.5261929.518.519128.5810ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمه وائل محمد نور عوض على55665

3728.5203018.5181345.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمه وليد عبد المنعم عبد العاطى عبد الرازق55666

3729203018.519134.579ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رحمه يوسف صالح يوسف على55667

35.526.5202912.518.5123.589ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رشا ربيع عيد محمد السيد55668

3528.52029.51619.51297.510ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403رنا ياسر محمد فرحات حسين55669

3627.520301720130.57.510ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403روان ابراهيم عاشور ابراهيم عبد الواحد55670

36.52819.530162013079.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403روان السيد حامد نجا عبد البر55671

352820291619.512879.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403روان محمد حمدى عبد الرؤف محمد55672

1513.51222.51.518.564.578.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403روضه محمد حمدي ابراهيم محمد55673

33.526.518291318.512046.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ريم عبد الصمد محمد حسن ابراهيم55674

29.518.520291518.51126.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ريم مصطفى عبد البر نجا عبد البر55675

20.513.516.526.58.51785.579ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ريهام عباس ابراهيم موسى احمد55676

34.52819.529.51919.5130.579.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ريهام محمد محمد حسن محمد55677

31.523.51928.514.518.51177.510ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403زهرة محمد السيد مصطفى السيد55678

32.52318.527.516.51711859ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403زينب حامد المتولى عبد الرازق المتولى55679

111417.522.59.51774.556.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سارة خليل الهواري خليل عبد الحافظ55680

35.525.519.529.517.518.5127.57.510ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ساره السيد محمد السيد ابراهيم55681

3119.518.528111810879.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ساره سعد رفاعى جمعه بشير55682

31.52517.530131711758ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ساره عبد الحليم انور عبد الحليم على55683

33241828.51318116.579ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سعاد سعد عبده عوض هللا السيد55684

34.527.520301919.513179ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سلمى محمد سعد ذكى55685

2317.515.525.51318.594.56.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سماء محمود محمد محمد محمد55686

31.52918301619.5124.58.510ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سماح ابراهيم محمد محمد ابو المعاطى55687
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35.527203019.52013289ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سماح محمد سعد ذكى55688

342519.529.519.520127.57.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سمر متولي احمد السيد يوسف55689

33.529.52029.52020132.58.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سميه فهيم عبد اللطيف محمد السيد55690

30.52919.526.51520120.57.56.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سهيله السيد الدسوقى احمد الدسوقى55691

3729202919.520134.588ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403سهيله حسن محجوب عبد العاطى امبابى55692

2519.517241716102.57.55.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شروق اسالم صبح محمد الصاوى55693

252611.523.58.51994.57.56ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شروق وليد عثمان عبد المقصود55694

3728.519.529.519.518.51347.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شهد حامد محمد عثمان عبد هللا55695

2421.51724.513.519100.57.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شهد حسانين يوسف حسانين حسين55696

3426193012.519.5121.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شهد شريف اسماعيل السيد مصطفى55697

312716.529.517.519.5121.57.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شهد عادل فتحى الباز السيد55698

28.517.515.519.510.512.591.57.56.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شهد محمد جوده السيد الباز55699

383020302019.513888.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شيرين وليد محمد محمد حجازى55700

3527.519.52719.520128.575.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شيماء احمد حسن صادق حسن55701

36.526202818.5201297.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شيماء خالد متولى محمد على55702

3625.5192716.52012475.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403شيماء نصر مصطفى نصر مطاوع55703

182016.526.5918907.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403عزه محمد رمضان محمد قنديل55704

34.52715.529.51420120.596.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403غاده السيد زيدان عبد العاطى محمد55705

27.5151325.51418.5958.55.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403غاليه فكرى محمد جالل السيد55706

35.52313.52917.520118.596ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاتن هانى محمد عباس عثمان55707

35221227.51719113.58.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمة عادل رضوان السعيد رضوان55708

3816.517.5252019.511787.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمة محمد عبد الحميد ابو العال حادى55709

372919.5302019135.58.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه الزهراء سمير محمد عبد المطلب محمد55710

2811.55.52811.518.584.58.55.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه امين محمد امين ابو شعيشع55711

352713.5281819.5121.58.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه عادل السيد المتولى المتولى55712

38.52919.53019.520136.58.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه عبد الوهاب حسن عبد السميع السيد55713

37292030202013698ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه عثمان امين اسماعيل حسن55714

22.519.517271118.59785.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه محمد السيد حسنين حسين55715

3828.520302019.5136.58.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه محمد عبد الفتاح عبد الحليم على55716

3226.515301820121.597.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فاطمه موسى احمد على سليمان55717

3326.51429.516.519119.587.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403فرح محمد محمد المتولى منصور55718

3728.516.530192013187.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403كامليا سمير جمال الدين عبد الحافظ السيد55719

1111.50.514.53.59.54174ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مريم احمد عبد هللا متولى متولى55720

16.59.5315.54.513.5497.54.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مريم اسماعيل فهمى اسماعيل احمد55721

3830192919.518.5135.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مريم عثمان محمد عثمان عبد هللا55722

3728.518281319124.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مريم محمد مصطفي رضوان يوسف55723

35.5292029.5192013399.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مريم نبيل محمد عبد المطلب محمد55724

23239.5226.515.58478ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مريم وليد محمد ممدوح على محمد55725

2622.515.526.513.517.51048.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مكارم مبروك ابو المجد عبد الغنى السيد55726

38.52919.529.52020136.5810ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ملك ايمن محمد عبد الصمد ابراهيم55727

36.5302029.520201368.510ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ملك محمد محمود السيد حسين55728

36.522203018.518.512794.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403منه العدل محمد العدل مصطفى55729

22.5181526.54188686.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403منه هللا عبد العال محمد عبد العال حسين55730

28.52017291820112.58.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403منه متولى ابو الفتوح ابوزيد متولى55731

2118152712.514.593.57.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403منه محمد صالح عبد الحافظ اسماعيل55732

392918.5302018.5136.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403منى احمد مصطفى رضوان يوسف55733

34221527.51717.5115.596ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مى محمد صبحى عوض هللا السيد55734

3729203019.520135.58.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403مى محمد عوض عبد الغفار ابراهيم55735
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12.511819.51.512.552.56.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403نجالء محمد محمد محمود محمد55736

39.52919.53020201388.510ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ندى الدسوقى جمال الدين اسماعيل متولى55737

31.51916271514.5108.588ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ندى السعيد محمود محمد متولى55738

24.5181424.51314.59487ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ندى على السيد السيد الجوهرى55739

25.5171625.5517.5898.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ندى محمد احمد مصطفى عبد العزيز55740

25.518172612.518998.54.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ندى محمد امين اسماعيل حسن55741

23.52412.527.513.517.510187ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403نسمه السيد شعبان ابراهيم رمضان55742

25.522.51528.51318104.587ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403نسمه صبرى نبيه جوده على55743

29.52616.528.514.51811587ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403نور تامر محمد اسماعيل السيد55744

2324.5122714.517.510186ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403نور رجب متولى متولى محمد55745

35.5291528.516.518124.58.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403نوران هانى عزت عبد هللا السيد55746

1823.51526121694.587.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403نورهان ايمن محمد السيد محمد55747

172018.52714.517978.56.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403هاجر السيد محمد حسن على55748

2421132510.516.593.58.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403هالة اسماعيل فكرى اسماعيل حجازى55749

21.5231125.5815.5898.55.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403هايدى اشرف ابراهيم السيد ابراهيم55750

332616.5271518117.587.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403هبه هانى حمدى حسن المرسى55751

32.522.514.52512.517.510787.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403والء على محمد اسماعيل على55752

26.52313.523.514.51710188ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403والء عماد حمدى عبد المعطى عطيه55753

35.52918.529.51919131.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403يارا رضا المتولى شعبان المتولى55754

382918.528.5202013487.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403يارا محمود صالح احمد شعبان55755

272818.52711.51811287.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ياسمين السيد محمد محمد ابو المعاطى55756

2424.511.526.51214.598.588ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ياسمين عالء حسن شفيق الدسوقى55757

322719.5281920125.586.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد بنات  0403ياسمين محمود عبد الراضى محمد السيد55758

4.558.511.5317.532.542.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404ابراهيم حسن السيد خليل ابراهيم55759

46814.52.510.53551ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404ابراهيم رمضان ابراهيم موسى احمد55760

31.5271726.5171911985ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404ابراهيم محمد حامد عالم ابراهيم55761

33281728.517.519124810ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد ابراهيم عوض محمد على55762

17.51013.52510.51676.562.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد ابراهيم يوسف هالل فرج55763

2522.51728.51618.510976ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد السعيد محمد رمضان محمد55764

14191423.51116.581.553.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد السيد ابراهيم عبد المعطى السيد55765

35.525.518.527.51616.512386.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد العسوى محمد العسوى على55766

342718281819.512565ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد الغريب ابراهيم محمد الغريب55767

3528.518.527.517.51812786ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد الكيالنى احمد العوضى الكيالنى55768

2020172712.516.596.567ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد ايمن السيد محمد عرفان55769

21.519.5172812.51598.567ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد بهاء احمد زكى على55770

26.5251827.51619.511374ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد حسن محمد على مصطفى55771

32.5251828.51619.512083.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد حمدي السيد محمد السيد55772

3527.51927.5182012766ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد رمزى مصطفى المتولى55773

3627.517.528.51820127.577.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد سمير محمد حسن مصطفى55774

23.51915.528.51517101.565.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد صالح الدين محمد المتولى المتولى55775

3125.518.528.51819121.575.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد عباس المتولى عباس عثمان55776

18.5211726.515.516.598.556ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد ابو العنين عبد الجليل55777

14.5221325.51117.58683ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد ابوبكر على اسماعيل55778

3322.517.529151711758.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد حامد عقل الحسينى55779

2220.514.523.5141794.557ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد عبد المقصود حافظ المتولى55780

10.5181116.54.51360.555.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد عكاشه محمد عكاشه55781

242415.5271516.5105.586.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد عوض محمد الطنطاوى55782

2422.51824.51317.510266ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد عوضين المتولى منصور55783
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32271528182012087.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد محمد ابراهيم على55784

28.518.51627.51119101.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد محمد عبد المنعم االمام55785

21.523.514.521.51512.59658.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمد مصطفى عبد الرحمن المرسى55786

2021.514.5249.51689.568ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمود عوض ابراهيم السيد55787

18.5118.515.50.55.55452ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمود محمد محمود ابراهيم55788

352818.529.516.518127.587.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد محمود منصور حسن اسماعيل55789

33.526.518.528.5141812188ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد مصطفى احمد المرسى موافى55790

35.52619301419124.568.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404احمد ياسر السيد ابراهيم عبد الواحد55791

322618.528.5151912089.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404اسامه عبد هللا عقل الحسينى عقل55792

16.51711.524.51314.582.558ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404اسالم عبد المنعم محمد رزق ندا55793

29.5301828.515.519121.579ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404اسماعيل ثروت محمد اسماعيل حسين55794

3328.518.52914.518.5123.579ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404الحسن احمد محمد حسن محمد55795

24.52018.5291214.510478.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404السعيد رمضان السعيد احمد السيد55796

342818.5291718.5126.588ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404السيد ابراهيم السيد عبد الغفار ابراهيم55797

26.522.5141510.51788.568ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404السيد سليمان حجاج سليمان ابراهيم55798

1013.513.52812.51577.557.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404السيد عادل عبد هللا السيد محمد55799

202315.529.51315.510178ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404السيد عبد العال السيد ابراهيم المتولى55800

20.5221925.512.51699.586.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404السيد محمد السيد محمد محفوظ55801

13.524.51725.511.517.59248ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404المتولى عبد الحافظ تاج الدين عبد الحافظ السيد55802

122515.52513.516.59148.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404امير محمد المتولى زيدان المتولى55803

35.52918.5302017.513388ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404امين السيد متولى عوض هللا السيد55804

31.528182918.51812557.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404امين محمد محمد المتولى محمد المهدى55805

2526.518261018.5105.568ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404ايمن محمد اسماعيل اسماعيل سالم55806

21.526.51725.512.51910348.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404بهاء محمد عبد المعطى عبد الجليل شحاتة55807

2228.519.528.518.517.511758ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404تامر تامر كمال ابراهيم المتولى55808

262217.529.51518.511068ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حازم حسام المتولى عبد الفتاح محمد55809

2320.515.52911.518.599.558ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حبيب رضا السيد محمد عبد الرحمن55810

29.52316.529.517.518.511678ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسام الدين فرحات الطنطاوى عبد العاطى55811

18191525.516.5179467ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسام حبيب مصطفى عبد العاطى محمد55812

7.518.51321.511.512.57267ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسام عيد السيد حسين خليل55813

32.525.519.528.519.518.5125.568.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسام محمد ابراهيم محمد السيد55814

30.52518.52919.519122.568.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسن السيد حسن محمد حسن55815

31.5241929.518.519.5122.568.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسن حامد حسن محمد شحاته55816

28.525.518.528.516.517.5117.569ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسن على موسى على موسى55817

302819.53016.51812467ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حسن محمد صبحى حسن المرسى55818

3321.517.524161911255.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404حمدى احمد محمد محمد عبد هللا55819

2824.513.523131910274ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404خالد رضا محمد طه ابراهيم55820

262615.5231519105.574.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404خالد رمضان لطفى ابو المعاطى ابراهيم55821

2822.516.52314.519104.575ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404رامي الشحات محمد ابراهيم55822

25.5191219.514.51790.575.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404رضا احمد السيد ابراهيم محمد55823

1510.510.515.510.5176246ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404رمضان محمد محمد عثمان قنديل55824

1118.513241117.577.576ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404زياد محمد يوسف حسانين حسين55825

3525.515.526.514.517.511767.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404سعد السيد عبد المنعم المتولى السيد55826

13.5117.512.5101254.546.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404سعد رضا سعد زغلول رزق55827

24.5231626.5141710477ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404سليمان عماد سليمان احمد سليمان55828

232416.519.513.518.596.575ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404شريف بشير السيد محمد عبد هللا55829

7.547.513.5210.534.551.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404شمس الدين السيد محمد شمس الدين السيد55830

32.525.515.5251318.5111.566ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404صالح السيد صالح محمد االمام55831
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20.5181116.57177373ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404صالح سعد صالح الدين سعد محمد55832

1718.512.521.5131582.542.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404صالح مصطفى صالح الشربينى احمد55833

15241323.5131888.577ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404طارق محمد السيد عبد هللا عبد اللطيف55834

3222.515.527.51719.5114.567.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404طه محمد طه محمد على55835

33.527.51729.51720124.567ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الحميد حمدى عبد الحميد السيد محمد55836

36.5281829.5181913075.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الرحمن السيد فتحي محمد حسن55837

352616.5281619121.577ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الرحمن تامر ابو بكر على اسماعيل55838

38.52819.529.519.518.513579ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الرحمن لطفى عبد الشافى بدران محمد55839

3528.51929.5172012965ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الرحمن محمد السيد صديق محمد55840

21.52115.524.51317.595.555.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الرحمن محمود محمد شحاته شحاته55841

302617.5281519.5116.569.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الرحمن نبيل السيد عبد الرحمن محمد55842

2527132111.515.597.577ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد هللا المحمدى رمضان عبده55843

34.527.51727161912247.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد هللا حموده على عوض المتولى55844

3524.515.52415.519114.587.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد هللا شحاته محمد الشحات شحاته55845

30.522.516.524.5151810978ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد هللا عصام على حسن على55846

3221.5182517.51611478ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد المنعم شريف عبد المنعم عبد العزيز55847

22131516.510.515.57774.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عبد الوهاب رضوان عبد الوهاب شعبان متولى55848

31.522.515.52614.518.511058ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عزت رمضان عزت المتولى رضوان55849

28.5231724.51618.510978ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عالء وليد محمد ابراهيم ابراهيم55850

342517.5251820119.55.56ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404على اسامى ابراهيم محمد احمد55851

38.52818.52818.519131.576ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404على ثروت رمضان ابوشعيشع اسماعيل55852

3725192615.516122.565.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404على حسن على حسن علي55853

15.59.51520.58.513695.54ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404على رمضان احمد احمد السيد55854

85.512.517.510.512.55486ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404على محمد محمد اسماعيل حسين55855

8237.5156.512.5607.54.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404علي نور الدين عبد الجواد علي محمد55856

3629182617.519.5126.57.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عمر شعبان حسن السيد يوسف الناغى55857

35261928.51617124.53.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عمر محمد فهمى محمد السيد55858

3527.51927.519.518.5128.566.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عمر محمد مصطفي حسن55859

332518.527.51819.512258ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عمرو سامح عبد العزيز ابراهيم55860

38.526.51928.519.51913268.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عمرو محمد شحاته عبد الرحمن االلفى55861

3226.518281918.5123.557.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404عمرو محمد عبد هللا محمد عبد هللا55862

2926.517281517.5115.588ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404فارس اكرامى المتولى شحاته55863

24.52416.526.51416105.546.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404فارس محمد المتولى زيدان المتولى55864

6.510712513.540.543.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404فارس محمد عكاشه محمد عكاشه55865

202114.52111.514.58868ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404كريم محمد عوض المهدى المهدى55866

24.517.512.52011.517.5864.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404كريم محمد محمد محمد سند55867

36.5261727.516191233.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404ماجد محمد محمود السيد حسين55868

23251828.518.519.51138.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404ماهر عبد المنعم صفوت عبد المنعم على55869

37.52617.527.518.5201275.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404ماهر عبد المنعم ماهر عبد المنعم متولى55870

171618.5251319.589.55.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد ابراهيم محمد قنديل المرسي55871

2025.5162712.5191014.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد ابو المعاطى سعد ابو المعاطى محمد55872

21.52515.52714.519.5103.558ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد احمد السيد العزازى55873

27.52718.5291719.511978.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد راشد احمد ايوب55874

31.5271929.519.519.5126.57.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد رمضان محمد قنديل55875

28.525.518.529.51619.51188.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد سامى محمد رمضان55876

26.526.5182715191135.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد شحاته احمد الدسوقى55877

34.528.51928.51917.5129.567.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد شهاب الدين مصطفي احمد55878

28241926.51217109.555ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد محمد احمد السيد55879
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3227.51829.5131612058ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد احمد محمد رمضان السيد55880

25.527.518291318.51135.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد اسماعيل عبد المنعم المتولى محمد55881

28.527.51627.51216111.57.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد السيد السيد عثمان يوسف55882

188.515.5267187573.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد السيد صبح الديدامونى السيد55883

709.513.537.5334.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد السيد عبد المعطى عبد العاطى محمد55884

3019182817181128.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد السيد عيد حسانين حسين55885

342317.52912.5181167.58.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد السيد محمد عبد المطلب محمد55886

2216.514.527.56.516877.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد السيد محمد عبد المعطي الجوهري55887

24.52217.52911191047.56.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد الشربينى جمال الشربينى حسن55888

19.59.5132612.515.580.565.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد ايمن رمضان عبد المحسن55889

232016.52711.5179855ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد بدير محمد بدير محمد55890

3629192920201337.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد حلمى محمد الشربينى مصطفى55891

16.59.515.523318.567.568ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد حمادة رمضان ابراهيم الشربينى55892

2113152110168058ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد حمدينو المرسى المرسى احمد55893

37.5301829.51718.51328.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد خيرى عبد اللطيف محمد55894

302616.529.515.517.5117.587.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد رامز محمد شحاته المتولى55895

231616.52012.516.5887.56.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد رضا على ابراهيم ابو النجا55896

155.51221.5416587.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد رضوان عبد الوهاب شعبان متولي55897

352516.52915.5171218.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد سيف الدين محمد السعيد عوض55898

16.519.515.522101883.53.55.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد صالح صبرى عبد المحسن عبد الكريم55899

17.52017.520.513.518893.56ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد صالح محمد احمد منصور55900

372618.525.517181244.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد عبد العال محمد عبد العال محمد55901

38.526.51827182012867ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد عبد الفتاح حامد عبد الحميد محمد55902

2723.513.524.514.513.510356.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد عزت العدوى العدوى عبد الفتاح55903

35.52819.53019.518.5132.55.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد عماد عبد النعيم العزازي حسين55904

9.5249.52011137457ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد فوزى السيد صالح نصر هللا55905

1716.51119.5134774.55.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد كمال احمد احمد اسماعيل55906

32.52618251519116.57.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد لطفى رمضان متولى غازى55907

37.52819.5291915.513378ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد محمد عبد اللطيف احمد عبد هللا55908

2324.514.527.51715.5106.55.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد محمد كامل هالل فرج55909

33.5281827.5171812477.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد مصطفى محمد المتولى محمد55910

34.527.51928.51819127.568ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد ممدوح محمد الحسينى السيد55911

272518.527.5161511447ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد ناصر محمد عبد الرازق ابوشعشع55912

33.526.5192316.512118.53.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد هشام محمد عبد الهادى ابراهيم55913

35.526.519.5271819126.54.59ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد ياسر سعد عوض هللا55914

25271725.515.51611068.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمد ياسر محمد منصور المتولى55915

28.526.518.527.5161611768ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود ابراهيم فايز محمد سالم55916

27211828.515.51511067.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود ابراهيم محمد محمود ابراهيم55917

3427.519.527.517.516.512677.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود اشرف عبد الرازق محمود55918

33.529.517.5302016130.55.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود السيد محمود احمد سليمان55919

37.52919.529.52018135.588.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود ايهاب محمد محمود عبد القادر55920

833.5710931.55.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود سليمان داود سليمان55921

10.56.5131810.511.558.55.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود عرفه محمد حسن السيد55922

312814.52818.5171208.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود محمد فتحى عبد المنعم متولى55923

19221528.517.516.51025.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود محمد محمود ابو زيد سليم55924

37281929.51919132.57.57.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود محمد محمود السيد حسين55925

25221326.516.51910375ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404محمود مصطفى محمد المتولى محمد55926

352717.5271818.5124.565.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404مختار احمد فرحات السيد الهنداوى55927
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25.526.517.52817.51311555.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404مصطفي احمد محمد عوض محمود55928

20.515121516.517.5797.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404مصطفى محمد صالح الدين عبد الجليل حسن المهدى55929

36.527.51729.519.517.513075.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404مصعب محمد فريد سيداحمد السيد55930

5.51413.516.5111560.55.55ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404منير السيد منير محمد يوسف55931

17.524.5151712.51586.56.56.5ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404نبيل سعد عوض عبد الغفار سالمة55932

62216251414.58356ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404هانى محمد السيد عبد هللا عبد اللطيف55933

2221.51616.511.516.587.52.58ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404هشام محمد نبوى حسنين محمد55934

26.527.5192616.518.5115.55.57ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404وليد ايمن احمد محمد دياب55935

2.55.53.512.5812322.52ادارة تمى األمديد  009تمى االمديد ع بنين  0404وليد عالء محمد عبد العزيز هالل55936

3027.5192717.5191218.58ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ابراهيم السعيد محمد غازى عبد السالم55937

3828192919.519133.57.57.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ابراهيم السيد ابومندور ابراهيم55938

1713.51427.511.51983.57.55ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ابراهيم خالد ابراهيم احمد ابراهيم55939

39.527.51929.52019135.57.56.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ابراهيم طارق طلبه السيد55940

37.527.51929.519.519.513386ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد ابراهيم السيد عبد العزيز55941

3827.51929.519.519133.57.56.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد ابو العباس محمد عبد هللا55942

21.522.51323.513.513.5948.54.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد ابو النصر عبد الفتاح محمد55943

211916.5281617.5100.57.55.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد السعيد احمد ابراهيم55944

38.528.5193020181367.57ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد ايمن صبري محمد55945

38.527.51929.52018134.58.58ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد حسام حامد مصطفى55946

3628.5192919.514.51328.57ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد حسن مصطفي بدران55947

2920.519.528.51916116.586.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد رجب امين حافظ55948

2923.519301918120.58.57.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد عابد محمد مندوه55949

3928.519302019136.597.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد عبد هللا احمد الحديدي55950

34.53019.527.51919130.57.57ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد عمرو احمد الشرقاوى55951

34.5301929.5191813285.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد محمد اسماعيل الشربينى55952

34302030201813497.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد محمد اسماعيل محمد55953

2024.511.523.5101789.566.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد محمد السيد محمد55954

35.529202919.51813396ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد محمد توفيق اسماعيل55955

3429.519.52916.518128.566.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد محمد مجدى محمد55956

2825.518241517.5110.576.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد محمود العدروسى الدادمونى55957

19.51212.519.514.5177883.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد محمود فرج احمد55958

36301925.51919129.596.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405احمد ياسر رمضان عبده55959

36.5301924.517.518.5127.577ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسامه العوضي احمد محمد55960

15.52517.521.516.518.59684.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسالم احمد السيد محجوب55961

232819.525.512.518.5108.585ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405السيد ابو العباس السيد السعيد55962

383019.52717.51913297ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405السيد محمد السيد البسيوني55963

202319.520131995.585ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405السيد محمد السيد سليم ابراهيم55964

10231518913757.55.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405السيد محمد السيد محمد55965

34.529.519.52816.51912888ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405امير احمد حمدى عثمان55966

363019.528.5171913188ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ايمن وليد فوزى محمد55967

30.528192117.517.511685.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405جميل محمد جميل محمد55968

32.52719.527161912285.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حامد احمد السييد عبد الحميد55969

32.528.519.524.516191217.56ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حامد فتحى عبد العزيز المرسى55970

2925.519221417109.57.57.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حامد محمد ابو العباس الشافعى55971

353019.52817.519.513088.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حسن سعد حسن ابراهيم55972

35.5301825.518.519.5127.588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حسن عباس الطيب حسن55973

34.53019.5281719.512988ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حسن محمد حسن عبد هللا55974

28.52618.525.51318111.588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حسين وليد محمد الشحات55975
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272718.5251316110.587.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حماده محمد عبد التواب صادق55976

1724.51522.51315.59285.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405رمضان عبد اللطيف السيد محمد55977

34.53019.528.519.519.513288.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405زياد السيد ابراهيم الشربيني ابراهيم55978

3730202919.520135.589ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405زياد السيد فرحات السيد55979

1022192512.51888.586.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405شعبان رضا شعبان المتولي55980

3328202617.518.5124.588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405صبرى محمد صبرى رزق55981

3324.5202717.517.512288ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405صالح المتولى صالح المتولى55982

31.529.5202719191277.58ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405طارق محمد سيد احمد محمد سيد احمد55983

1928.5172013.517.59878ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405طلعت وائل محمد عطيه55984

35.5302028.519.518.5133.588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عادل ابراهيم احمد احمد55985

34.53019.52819.519131.57.58.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عادل رضا عادل احمد55986

14.521.516211017835.57.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عبد الرحمن اسماعيل على المتولى عيد55987

37302030202013798.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عبد الرحمن الرفاعى حسن رضوان55988

37302029192013588.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عبد الرحمن صبحى محمد محمد55989

33.5302029.518.518131.588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عبد هللا احمد محمد احمد55990

31.52819.525.518.5181237.57.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عبد هللا هانى احمد جبر55991

3628.518.525.51615124.55.57ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عثمان الشاذلى عثمان عرفه55992

3425.518.52613.519.5117.577.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عثمان عباس عثمان جادو55993

28.52617.523.510.514.510666ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405علي محمود محمد متولي55994

352919.525.51918.512887.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405فتحى صبح المتولى المتولى55995

34.5302026.518.520129.588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405لطفى محمد لطفى المتولى55996

31.527192517.51812097.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد الدندراوي ظريف مندوه55997

31.529.51926.518.52012588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد السيد السيد متولي55998

35302028.519.52013399ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد السيد حسن ابراهيم55999

25.51315.523.510.5198867.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد السيد فتحى الشبراوى56000

24.527182615.52011189ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد السيد محمد بدوى56001

2723.517.526.515.519.511087.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد السيد محمود سليم56002

22.524162513.52010178ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد العوضى محمد بدوى56003

33.5271626.514.518.5117.578.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد المدثر نبيه منصور56004

32261825.516.518.511888ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد ايهاب محمد صبحى56005

2928.52024.51819.512088.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد جمال محمد عبد هللا56006

3328.519.528.52020129.588.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد حمادة حلمي ابراهيم عبد الفتاح56007

312319.5261619.5115.588.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد سالمة السيد زيدان56008

1815.51215.514127568ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد سمير عادل السيد السعيد56009

35.5281924.518.519125.568.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد عبد البديع محمد محمود56010

5.557.511.551134.565.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد عبد الحمبد محمد عبد الحميد56011

211319.52512.517.59178.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد عبد هللا حسن محمد56012

2417.5182312.5189567ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد عبد المحسن السيد المغاورى56013

28.519.5192717.520111.567ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد عبد الوهاب محمد الشربينى56014

3229192918.520127.568ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد على رزق ابوزيد56015

32.52618.527.51619.5120.578ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد على عبد العظيم احمد56016

35.53020302017135.5610ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد محمود سليم محمد56017

231919.524.513.51799.5610ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد محمود عبد الحميد عثمان56018

11.5151621.56.519.570.5610ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد موسى صادق بكر رمضان56019

36.527.519.5282014.5131.569.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد ناصر عبد الصبور محمد مجاهد56020

37.528.519.52919.51913469ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد ناصر محمد امين اسماعيل56021

21.524.51826131610368.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد ناصر محمد مندوه56022

12.516.515.520.59.515.574.568.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد وليد محمد الشحات56023
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36261929.51816128.589ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمد ياسر عبد الحميد الغنيمى56024

13.52216.522.51215.586.569ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود ابراهيم السيد حسنين56025

322419.5292016124.559ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود السعيد السيد ابراهيم56026

3226.520302017128.559.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود جابر صديق البكري56027

3627.519.529.519.517.5132510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود جابر عوض محمد56028

38.53019.5302017.5138510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود رجب حسنين على56029

372619.529.52016.513259.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود رضا عبد الرحمن عوض56030

24116.5013.523.557ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود شعبان ابراهيم محمود56031

19.51617.526.513.515.59359ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود متولي رمضان متولي56032

392920301917137510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود هانى السعيد عبده56033

38.52920302016.5137.559ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود هانى محمود احمد بدوي56034

3928.52029.52016.513759.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405محمود ياسر اسماعيل عيسي56035

342819.527.519.517.5128.559ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مصطفي سميح محمد زكي العدل56036

27271923.518.52011579ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مصطفى محمود عبد هللا احمد56037

13.514.51621.510.518.57658ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405هشام محمد رمضان مصطفى56038

1.55.5517.53.510.53356.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405وليد وائل محمد الشحات56039

25.522.51821.515.51910358ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ياسين صبح محمد السيد56040

17.524.518.519151994.558.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405يوسف عبده محمد عبد المطلب56041

3829.519.5241820129710ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اروى السيد عبد الخالق محمد56042

33.527.52026.51820125.589ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسراء رمضان عبد الفتاح السيد56043

37302028.518.52013489.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسراء عيد محمد متولي56044

34282027.519.52012989ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسماء السيد المنسى السيد56045

33.53019.527201913079.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسماء محمد طه محمد56046

393020292019.5138810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسماء محمود حسن عبد هللا56047

23.527.5202615.520112.579ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اسماء محمود سامى احمد56048

32.529.51926.51820125.589ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405الزهراء عبد الرازق فتحى عبد الرازق56049

8.58.516191118.56358ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405الهام مصطفى عبد العظيم الصاوى56050

39.529202919.52013798.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405امل السعيد توكل صبحي56051

38.5302025.5191813398.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405امنيه ابراهيم فتوح محمد56052

37.527.5202615.520126.58.510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405امنيه السيد المنسى السيد56053

38.52920281920134.5910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405امنيه عبد الحليم حافظ عبد العظيم56054

2727.52026.518.520119.58.510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405امنيه عماد محمود محمد56055

34282029.518.5201308.59ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اميرة ابراهيم بهزات محمود56056

3927.52025.52020132910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اميرة رضا رأفت اسماعيل56057

372718.52817.5201287.510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405اميره محمود عايدى محمود56058

39302029.51920137.5910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ايثار عبد الفتاح حسن اسماعيل56059

38.527202919.520134910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ايمان ابو العباس رمزي ابوشعيشع56060

39282029.519.5201369.58.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ايمان جمال السيد عبد الوهاب56061

39.52920291919.5136.59.510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ايناس حسن السيد عبد الخالق56062

37.528202919.52013499ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ايه السيد محفوظ محمد56063

20221124.511.5168958ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ايه ايمن عبد ربه ابراهيم على56064

383019.52918.5201358.59.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405تسنيم محمد حسن عبد العزيز56065

162213.523.511.51886.577.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حسناء عمار محمد حسين56066

292717.526.513.519.5113.5910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405حنان الرفاعى خضر ابو المعاطى56067

000000000ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405خلود شعبان عبد الواحد محمد56068

33.522.51522.59.51810387.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405دنيا شوقى السعيد مصطفى السعيد56069

36.5302029.5182013499.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405دينا جمعة محمد السعيد56070

39292029.51920136.58.510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405رباب المتولى سعد المتولى56071
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38.528.51928.52020134.599.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405رحمه اشرف محمد السيد56072

382920291920135910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405رحمه السيد منصور على56073

39282029.51920135.57.59ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405رحمه المغاورى صبحى الددمونى56074

39302029.518.52013798.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405رحمه ايهاب محمد صبحي56075

38282029.51920134.5910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405رحمه هانى احمد محمد56076

383019291920135910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405روان فتحى محمد السيد متولى56077

000000000ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405روان وليد السيد الشبراوى56078

37.529.52029.519.520136910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ريهام ابراهيم السيد عطيه56079

34.5282029.52019132810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405زينب ابو الفضل محمود عطيه56080

29.524.520301920123910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405زينب ناصر كمال الشربينى56081

38.53020302020138.5810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405سالى على زين العابدين ابراهيم56082

38.530203019.52013889.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405سماح موسى احمد موسى56083

30.52919.52917.520125.589ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405سهيله صفوت احمد عبد الكريم56084

352720292018131910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ضحى ايمن محمد عبده محمد56085

34292030202013399.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عايده سيد توفيق عبد هللا56086

13241520.59.518.58289.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405عايده عبد الباسط محمود عطيه56087

38.52920302020137.5810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405فاطمه الزهراء سند رمضان سند56088

ش ـ56089 37.527.52029.518.520133910ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405فدوى مصطفى دروي

38282027.518.5201325.510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405فرح نبيل رجب محمد عرابى56090

34.525.520291920128810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405لبنى خالد عبد الرؤف عوض56091

34.523202819.5201258.59ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مرام مصطفى عبد الراضى سيد56092

3830203020201388.510ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم ابو الفضل عبد الوهاب بدوى56093

33292029.52019131.589.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم السيد عبد الفتاح عوض عبد الوهاب56094

34282027.52020129.599.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم حامد عثمان محمد56095

39282029.52020136.58.59.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم زين العابدين الدرينى حسين56096

39.52919.529.519.5201378.59.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم عبد هللا محمد الدمرداش56097

39.53020302020139.599.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم على السعداوى اسماعيل المتولي56098

34272029.52017130.599ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم محمد حسني محمود56099

36.52820302020134.599ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مريم محمد سعد محمد متولي56100

39302029.52020138.5810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405منار رضا عبد المنعم حسنين56101

242120281519.510888ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405منه المتولى صالح المتولى56102

34.528.52029182013097.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405منى محمد عبد العزيز صابر56103

33.527.5202817.520126.57.58.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405منى محمود سامى احمد56104

383020302020138810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مها محمد احمد محمود56105

33292029.516.52012889ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مي المدثر السيد احمد56106

35292028162012888.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405مياده ياسين عبد الحميد عبد الهادى56107

342819.52814.52012498.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405نجاه محمد عادل عبد الوهاب56108

24.519.517.5281119.5100.597.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ندى حسين عبد الوهاب محمد56109

37.530203019.517137810ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ندي رمضان محمد الدمرداش56110

39302030192013899.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405نوران شاكر محمود اسماعيل56111

3730203018.520135.598ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405نوران عزت السيد ذكى56112

2819.518.526.51720109.598.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405نورهان جمعه سعد محمد56113

3929.520302020138.599.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405نورهان محمد عبد الوهاب متولى56114

1815182511198786.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405هبه السيد االحمدى مصطفى56115

38.5302029.5201913889.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405هبه محمد طه عبد الهادي56116

25.522.519.527.514.519109.587.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405والء نصر المتولي محمد56117

37.5302029.5192013689.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405يارا ياسر عبد الوهاب ابراهيم56118

3430202918.519.5131.589.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ياسمين السيد عباس محمد56119
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33.5302029.518.519.5131.589.5ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ياسمين السيد منصور علي56120

34.53020301720131.588ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ياسمين المدثر حلمى السيد56121

16.5231928.511.52098.587ادارة تمى األمديد  009فاروق العزازى ع  0405ياسمين ياسر محمد عبد الغني56122

3528202717.520127.589ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اروى احمد جمعه جاد56123

22.515172016.5169165.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اسراء ابراهيم محمد ابراهيم عبد هللا56124

35302027.51920131.589ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اسراء السيد عبد الخالق ابراهيم56125

21.5221823.515.516100.57.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اسراء بالل احمد احمد الحفناوى56126

2230202015.520107.589ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اسراء على السيد على56127

21161817.513.514.58688.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اسماء السيد زاهر السيد56128

24.529.52021.51920114.588.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اسماء مجدى شفيق عبد الحليم56129

3629.520282020133.589ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اسماء محمود شعبان رمضان56130

3930202719.520135.579ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406افنان الشحات خضر عيد خضر56131

36.53019.525.51917130.589ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406االء صالح الدين عبد الحميد عبد الوهاب56132

35302026.52019131.599ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406الزهراء عبد الفتاح محمد عبد الفتاح56133

3427.519261920125.589ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406الهام ابراهيم وحيد ابراهيم56134

34.52719251719122.588.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406امال اسماعيل احمد عوض56135

362919.526.51819.512999ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406امتثال ابراهيم احمد عبد الحليم56136

35.529.520261919.513099.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اميره حسن الدادمونى الحسينى56137

33.525.519.5271719.5122.589.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اميره طارق فتحى محمد الطاهرى56138

31262025.51917121.589ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اميره عادل رمضان رمضان56139

3229.519.52519.520125.599ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اميره ماجد الرفاعى احمد56140

34.528202318.5181247.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406اميره محمود محمد محمود الشهاوى56141

33272022192012199ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ايمان السيد عبد المقصود المتولى56142

22.513.511.523.5419.57559ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ايمان ايمن جاد المولى حسانين56143

32.52218.52716.519.5116.55.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ايمان محمد العوضى المهدى56144

29.5191926.512.519.5106.55.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ايه احمد احمد المرسى56145

3523.517.52815.519.5119.568.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ايه سمير مكى ابراهيم اسماعيل56146

372419.529.519.519129.568.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ايه شفيق محمد شفيق56147

37302029202013669ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ايه محمد هارون عبده محمد56148

383019.527.5192013469.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406بسنت رمضان جوده اسماعيل56149

3929.52029.519.520137.569.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406تحيه مصطفى السعيد على56150

33.524.516.5251720116.54.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406جنى اشرف السيد اسماعيل56151

35.53019.526.52020131.5610ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406جنى ياسر مصطفى احمد56152

28.519.58.52313.517934.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406جيهان مجدى محمد انور عبد الوهاب على56153

33.522.518.52716.517118510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406حنين شاكر حسن شحاته56154

000000000ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406حوريه عبد العزيز السيد عبد العزيز56155

36.523.516.526.511.520114.569ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406خلود خالد عيد رمضان56156

يا محمد شعبان هالل56157 362414.526.516.520117.54.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406دال

3015.51528112099.54.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406دنيا صالح حامد المتولي56158

يا اشرف الشحات الشبراوى56159 331916281819.51145.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ران

373020302020137510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406رحمه السيد سمير السيد طاحون56160

3730192920201356.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406رحمه محمد موسى السيد موسى56161

3024.517.52815.518115.5510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406رشا طارق محفوظ صبح56162

21.5131826.514.52093.5610ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406رشا محمد محمد عبد هللا56163

36.5302028.51920134910ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ريهام عباس محمد عباس رزق56164

2518.51925.513201016.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ريهام ممدوح عبد الفتاح طه عطيه56165

343019.5281920130.5710ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406زهره صالح عبد هللا عبده المتولى56166

24.5261828.515.518112.5610ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406زينب حسام بدران محمد56167
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37.53019.529.51920135.5510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406سماء ممدوح عثمان احمد56168

1313.511.519.5131970.5410ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406سماح اشرف سيد محمد حسن56169

33.5301928.518.520129.5710ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406سماح الطنطاوى عبد العزيز عثمان56170

35.52518.528.51818125.54.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406سمر مصطفى فرحات مصطفى المحراث56171

20151527.5181895.57.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406سميره مصطفى صالح السيد عبد العزيز56172

17.523162514.5179659.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406سميه محمد صبحى محمد اسماعيل56173

3427.519292020129.5810ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406شروق السيد محمد السيد56174

35251927.51620122.569.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406شرين اشرف طلعت احمد56175

36.52920302020135.56.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406شهد احمد الصاوى السيد56176

25.51617.52512.52096.5510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406شهد صالح رمضان حافظ56177

3327.518.527.518.5201256.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406شهد محمد سامى عبد العاطى56178

16.510.516.52512.5208169.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406شهد محمد محمود رمضان56179

20.515.517.524.516.51994.57.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406شيماء محمد البدراوى البدراوى56180

33.528.518.528.516201258.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406عزه سليمان مصطفى على ابو المجد56181

7812.51781752.54.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فاطمه ابراهيم شحاته عبد الرازق56182

21.52418271818108.559ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فاطمه الزهراء السيد شعبان غازى56183

3529.518.5281917.51304.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فاطمه الزهراء محمد السيد ابراهيم56184

2927172116.518110.5510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فاطمه السيد السيد محمد محسن56185

28.528.51925.518.5181206.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فاطمه السيد عمران رمضان56186

19.523.514.52115.51894710ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فاطمه على حسان احمد محمد56187

232014.520131590.54.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فاطمه محمد البسطويسى عبد العزيز56188

30221922.517.516.51114.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فايزه السيد البدوى احمد مصطفى56189

37.5291928.5201813489.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406فريده السيد مسعد محمد56190

22.52616.52818.517111.54.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406مروة اشرف شعبان موسى56191

33.527.5182619.519.5124.54.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406مريم اشرف شعبان محرم56192

37.529.519.5282020134.54.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ملك صبرى عبد العاطى عبد العاطى56193

35.52917.527.52020129.54.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ملك محمد السيد محمد غنيم56194

22.518.518261316985.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406منار وليد كمال المتولي56195

21.520.5182315.516.598.53.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406منال السيد المتولى محمد عبد الغنى56196

3226.51726.519.517.5121.54.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406منة هللا السيد صقر حسنين56197

2926192719.520120.54.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406منه هللا ايمن احمد عبد الرحمن56198

37302029192013569.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406منه هللا صالح محمد حسانين56199

302517.523.5172011359.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406منه هللا عيد رجب السعيد حسن56200

28.52716.5241618112610ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406مها ثروت مصطفى العجمى56201

37.5301925.520201327.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406مها محمد حسن احمد حسن56202

31.527202919.520127610ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406مى رضا على يوسف56203

32.528.52028.52020129.5610ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406مى صفوت فتحى احمد56204

37.529.52029.52020136.579.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ناديه السعيد محمد السعيد56205

24.51517.51920209659.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نجالء احمد الحسينى على مندور56206

24.51316.52216.517.592.55.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نجوى المتولى عثمان الطنطاوى56207

18714.52214.517.5764.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ندا السيد منصور غازى56208

3612182518.516.5109.549.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ندا محمد عبد السميع محمد على56209

17.510.517231818.5864.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ندى مصطفى محمد عباس56210

31.514.517.52518.5191074.510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نرمين عبد النبى عمر يونس56211

3619.517.52718.519.5118.5510ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نور عبد القادر السيد عبد القادر56212

26.51518.522.51819.5100.55.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نورا السيد عثمان محمد عبد الدايم56213

35.519.51827.52019.5120.5610ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نورهان اسماعيل محمد عبد الغفار56214

17.5615.5171318.5695.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نورهان رمضان عبد العال حسنين56215
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239.51617.512.52078.55.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نورهان رمضان محمد صادق56216

2815.5162416.5201004.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406نورهان وليد عبد النبي عبد الواحد56217

37271929.519.5201324.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406هبه اسماعيل على المتولى عوض56218

29.5141621172097.549.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406هبه المرسى سعيد احمد المرسى56219

39292030202013859.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406والء السيد صابر محمد فرج56220

20.51716.5191419.5874.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406والء جمال عبد المعطى عبد العاطى56221

13917211817.57859.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ياسمين اشرف سيد محمد حسن56222

29.515.514.517.513.51890.555.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406ياسمين محمد السعيد المتولى56223

35201723.517.519.511367.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد مسعد حافظ ت أ  0406يمنى خالد محمد محمود رمضان56224

1813.51125.514.514.582.548ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407ابراهيم احمد احمد عبد الحميد56225

25.51913.524.517.5171006.59ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407ابراهيم المتولى ابراهيم ابو العنين56226

3520.51828.516.519.5118.55.59ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407ابراهيم وحيد ابراهيم ابراهيم56227

38.528192917.52013259.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد السيد رمضان الحنفى56228

17.55.5596.515.543.545.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد السيد فرج محمد فرج56229

31.51416.5201319955.57ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد الضيف عبد الرؤف الضيف56230

3422.516.5249181064.58.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد ايهاب صالح مصطفى56231

352212.527.518.520115.54.59.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد حاتم مسعد حافظ56232

2319142013198957ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد خالد احمد عبد ربه56233

3620.512.52415.519.5108.569ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد رجب محمد محمد على56234

342616.524.517.520118.569.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد رضا ابراهيم المهدى56235

3223.516.522.51719.5111.558ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد رمضان احمد الطنطاوى56236

28.518.515.51918.5191005.58ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد رمضان فوزي محمد56237

37.523.516.5281919124.568.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد سامح السعيد محرم56238

2413.5152213.517.58866.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد شعبان ابراهيم محمد56239

181012171018674.57ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد عثمان محمود حامد56240

29.523162414.518.510768.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد مجدى فتحى احمد56241

372818.52618.519.51286.510ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمد ابراهيم حجازى محمد56242

14.5101319.51110.5684.56ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمد اسماعيل عبد المعطى56243

197.514.52014.516.575.568.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمد اسماعيل محمد ابراهيم56244

36.52017211617.5110.55.59ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمد السيد محمود رمضان56245

3622.519.52617.520121.5610ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمد الصاوى محمد56246

30.5121727.51518.510278.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمد عبد المجيد محمد56247

15810.521.51013.5654.57ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمد عثمان محمد56248

2.53.511.518.5413.5404.56.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد محمود السيد عبد العزيز56249

37.52017.527.518.52012179ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407احمد مندور المتولى السيد56250

21.517.5132518199587.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407اشرف السيد حسن اسماعيل56251

46.513.5157154666ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407اشرف ربيع احمد على56252

1012.51417.5813.5626.56.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السعيد حاتم السيد السعيد56253

17.5141622.51015805.57.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السعيد حاتم صالح سالم56254

19.515.514.5221715.588.56.59ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السيد ابراهيم احمد المرسى محمد56255

20.5141522.51216846.57.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السيد حسن السيد حسن56256

2920.517.523.51318103.568.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السيد رضا السيد على محمد56257

23.512.514.522.51016.58369ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السيد سليمان عبد الكريم محمد56258

3015.51624.5171810389ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السيد محمد احمد محمد56259

131014.52010.5146868.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407السيد محمد السيد الصاوى56260

8.5913.52013.515.564.565.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407المتولى محمد وهبه المتولى56261

2316.512.518.512.5178367ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407ايهاب ياسر احمد الشحات56262

1324.514239.519846.53.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407باسم جمال رياض ابراهيم56263
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262116.52110.519.5956.58.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407حسام حاتم حامد عبد المطلب56264

2517.513.5269209166ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407حسن طارق محمود محمود56265

221712.527.510198965ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407حسن محمد عثمان حسن56266

241512.52010.5188266.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407خالد بليغ حمدى المتولى محمد56267

79109.57.58.5434.52.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407خالد قاسم محمد جمعه56268

4.588.518.581647.56.51ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407خليل محمد قاسم خليل56269

29.52215.526.514.52010869ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407رائف رمضان صبح محمد اسماعيل56270

30.521.51627.513.52010969ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407رمضان عبد المولى البدراوى البدراوى على56271

31.52516.525.51418112.568ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407رمضان على رمضان حافظ56272

33.52816.52712.520117.569ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407سعد محمد محمد على المرسى56273

131211.523614.565.541.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407سمير حاتم احمد عبد القادر56274

25.519162611.5209867ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407صبح السيد عرفه على موسى56275

152114.5267.5188464ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407صالح عثمان محمود حامد56276

046.58.5110.52063.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407طارق عبد العزيز مصطفى عبد العزيز56277

11.58.511.52661363.564.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عبد الرحمن احمد يسن محمد سليمان56278

22.51513.523.56.519.58167ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عبد الرحمن السيد محمد عبد الرحمن56279

1920.51525.59188966ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عبد الرحمن تامر عبد الرحمن محمد56280

312316.5271718114.567.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عبد الرحمن سامي السيد عبد القادر56281

32.522.515.527.515.517113.568ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عبد الرحمن علي عبد الفتاح محمد56282

2624.519281517112.579ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عثمان عبد العزيز على الدين على56283

29.524162813.516.511179.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عرفه موسى مسعد محمد56284

262315.52816.51710989.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عمر محمد عمر حموده56285

3626.51627.5152012169ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عمرو خالد رضوان عبد العزيز56286

34261928.518.5181268.59ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407عمرو خالد على مصطفى56287

242415.526.514.518104.578.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407كريم شعبان عيد عبد الكريم56288

23.517.515.522.510.51889.578.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407كمال ابراهيم كمال ابراهيم56289

18.518.514.522.511.516.585.578.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407متولى محمد اسماعيل منصور56290

15.511.513.51412.516679.58ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد ابراهيم قاسم خليل56291

6.51512.520.51013.564.578.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد السيد محمود الطنطاوى56292

1519.51523.512.51685.568.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد السيد محمود راضي غالب56293

35.5251829.518.518126.58.59.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد انور السعيد محمد56294

32.526182918.5181248.59.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد حازم مصطفى صقر56295

3125182918.518121.58.59.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد خالد مصطفى محمد الحديدى56296

32.519.51327.512.517.51058.59.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد رضا محمد سالمة56297

2120.5162571689.568.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد رمضان عبد الوهاب عرفات56298

29.51914.525.51117.599.568ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد سامى السيد مصطفى56299

37.53019302020136.589.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد سعد حامد المتولى56300

2315.517.52910.517.595.579ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد سالمه محمد سالمه56301

12.514.516.5202.5136687.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد عبد السالم حسين عبد السالم56302

332815.52617.51412069.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد عبد الناصر نصر المرسي56303

22.51816.520.510.5178864ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد على ابراهيم خليل56304

29.519.5182412.515103.557.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد عماد الدين احمد عبد المطلب56305

24.52318.520.51415100.555.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد عيسى السيد الطنطاوى56306

36.5281926.517.513127.559.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد محمود احمد محمود56307

28.516.51721.513.5159766ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد مصطفى حافظ احمد56308

3017.51822.510.515.598.566ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد موسى على على56309

3622.517.526.51614118.569.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد ياسر السيد رضوان56310

28.516.515.51491583.565.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمد يسري عبده المرسي علي56311
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35.521.51828161611968ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمود السيد صالح مراد56312

21.514.514.517111378.545.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمود السيد محمود محمد محمد56313

2817.517188.5168957.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمود رمضان السعيد محمد56314

3117.51723.513.514102.547.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمود عبد المطلب الشربينى عبده56315

3121.516.527141411057.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407محمود يوسف احمد الدسوقى56316

27161719.512.515.59267ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407مدحت سامح عادل محمد الطاهري56317

36.52016241517111.567.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407مصطفى السيد محمد محمود56318

34.5211523.513.517.5107.558ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407مصطفى ساهر مصطفى على56319

38.52518.52715.516.5124.578ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407مصطفى صالح احمد المتولى56320

3719.5172514.51711368.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407مصطفى على محمد رمضان56321

33141524.513.517.510077.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407مصطفى محمد عبد الفتاح محمد56322

262217.521.515.514.5102.578ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407منصور مصطفى صالح مصطفى56323

332618.5291815.5124.579ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407موسى مسعد عبد الرؤوف محمد موسى56324

13101415.510.5156376ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407ناصر احمد احمد عبد الحميد56325

31.5241924.51417.511379ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407ناصر طلعت امين على ابو الحمد56326

352218.52214.51711275.5ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407وليد خالد احمد احمد عبد البر56327

33.52218.521.513.51710958ادارة تمى األمديد  009الربع الجديد ع م  0407يوسف محمد على عبد الحليم56328

17.51017.52210.516.577.577.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408ابراهيم شعبان ابراهيم عبد الرحمن56329

37.5271927.5182012988.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408احمد عبد الرحمن احمد عبد الغفار56330

30.526192618.519.512088.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408احمد محمد عيد احمد محمد56331

33271925.518.51912388ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408اسالم محمد احمد عبد الغفار56332

33.5261925.5191912388.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408جمال صديق جمال منصور56333

27221921.514.518.510488ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408حسن احمد حسن ذكى56334

302519221719.511387ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408سيف محمود رمضان ابو المعاطى56335

21.522.5171611.51988.576ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408فاضل على فاضل على56336

2620.518.5171217.59487.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمد السيد محمد المتولى56337

20199.520.57.518.576.557ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمد رضى عبد الغفار محمد الفداوى56338

35271928.519.52012988.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمد عبد الرحمن احمد عبد الغفار56339

25.52418.521.51618105.588.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمد عثمان محمد عثمان قنديل56340

32.525.519241715.511876ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمد عمرو محمد حامد56341

32.525.51924.51620117.587.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمود رمضان احمد عبد اللطيف56342

35261925.51520120.579ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمود رمضان عبد الرحمن محمد الفداوى56343

14.51917.52413.51788.579ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408محمود محمد صبح محمد احمد56344

33.524.51824.51818118.569.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408مصطفى محمد فاروق ذكى56345

36.529.519.52819.52013389.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408نادر عبد النبى عبد العزيز حسن56346

3423.51925.5192012189.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408اسراء محمد احمد عبده عيسى56347

29.520.516.523.5171710789ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408اسراء ناجى محمد محمد ابراهيم56348

11.512172310.516.57477ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408اميره مصطفى عبد هللا مصطفى56349

11291926.519.520105810ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408بشيره جمال ربيع عبد النبى56350

3629.51927.519.520131.59.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408رنا عبد المحسن محمد عثمان56351

3729.52028.52020135910ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408صفيه ابراهيم احمد على56352

20.523.51126.515.5169766.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408غاده رجب عبد الغفار محمد الفداوى56353

31.52819292019127.57.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408مريم محرم فاضل على شعيشع56354

16.520.516.526.51819.59869ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408ندى يوسف يوسف راشد56355

2825.518.52819.518119.58.58.5ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408نيره انور السيد محمد56356

29.526192919.5201237.510ادارة تمى األمديد  009محمد عثمان البسيونى ع  0408ياسمين احمد عبد هللا احمد حسن56357

33.52019.52715.515115.566ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409احمد جمعه رمضان عبده56358

211213.523.51214825.55.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409احمد خيرى عطيه عبد المنعم56359
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36.5301926.516.516.5128.58.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409احمد عادل محمد السيد مبروك56360

31.521.51925.51516.5112.578.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409احمد عبد العال عبد المنعم عبد العال56361

33.529.51925.51716.5124.58.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409احمد محمد خليل رزق56362

33.52718.52614.516119.598ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409احمد مسعود حجازى عبد الفتاح56363

37281926171612798ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409احمد نفادى احمد سالم56364

36.52618.525.516.516.512397.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409السيد راغب احمد محمد56365

362718.527.518.516127.596.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409السيد عبد الكريم السيد ابراهيم56366

30.515.5172414.516101.597ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409السيد مصطفى السيد مصطفى56367

27.516172614.515.510198ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409باهر اكرم خليل اليمانى56368

211411.519.5913.5756.52.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409بدر شحته محمد حسانين56369

281517.52414.514.59956ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409جمعه جمال جمعه عثمان56370

34.5171826.514.516.5110.56.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409حاتم العربى محمد محمد56371

351718.526.513.520110.565.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409حسن السيد محمود فرج56372

3426.518.525.51519119.587ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409حسين باهر حسين فوزي56373

3622.518.52516.520118.57.55ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409خالد عبد الهادى محمد ابراهيم56374

30.51917.524.51319.5104.56.55ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409رجب محمد السعيد رمضان56375

31.51817.52512151047.53.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409رضا على رضا على56376

24.512.51821.51012.586.577ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409زياد السيد عبد اللطيف عبد الرحيم56377

161717.525.510.51586.58.55ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409شعبان حسنى نعيم زكى56378

15101826.5717.576.564.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409شعبان عماد فوزى عطيه56379

2318.5182613.520996.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409صبرى وليد صبرى عباس56380

8.51517.526.591976.566ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عادل فتحى محمد فتحى56381

30.52218271418111.58.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عبد العظيم السيد عبد العظيم ابراهيم عبد العال56382

171617.5261017.586.58.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عبد هللا عويس محمد حسانين56383

29.5221923.515201096.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عبد هللا كريم زغلول عبد اللطيف56384

322719.528.518.518125.56.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عبد هللا محمد عبد العظيم ابراهيم56385

33.526.51926.515.52012198ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عبد الرحمن هاني جوده مصطفي56386

25161923.5112094.56.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عرفه عرفات فاضل عرفات56387

28.520.5192817201136.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عمر فتحي مصطفي محمد56388

28.52119271319.5108.56.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عمرو وليد شحاته السعيد56389

2625.51926.514.519.5111.56.57.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد ابراهيم محمد شحاته56390

1619.5192613.520946.57.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد احمد عوض البدراوى عوض56391

2918192715.520108.54.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد السيد رفعت محمد56392

20.517.5192513209558.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد السيد رمضان على56393

2725.51724.517.519.5111.55.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد السيد فوزى عطيه56394

2419.517.52415.518.5100.557ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد جمال جمعه عثمان56395

23181825.5142098.558ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد رمضان محمد رمضان56396

30.52317.52914191146.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد شعبان سعد الددامونى56397

38.52919.52920201366.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد عبد الرازق عبد الحفيظ عبد الرازق محمد56398

2913.51923.516201016.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد عماد فوزى عطيه56399

262316.523.51219.510147ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد عوض هالل عوض56400

36.521.519261518.511867ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد فوزى عبد الرازق عبد الغفار56401

3929.519281818133.567.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد وليد احمد عبد الحميد56402

37.523192717.51812468ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمد وليد محجوب رزق56403

372119.5251518117.567ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمود مجدى محمود السيد56404

311619.5221116.599.567ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمود محمد رياض البهى56405

3522.51925.51719.511978ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409محمود محمد مصطفي محمد النبوى56406

35.515.519.525.516.520112.577.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409مصطفى خالد مصطفى فهمى56407
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38.520.5192317.518118.576.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409مصطفى راغب احمد محمد56408

3625.518.526.51820124.579ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409مصطفى محمد جمعه على56409

352019241519.511378ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409منصور رضا نصحى محمد56410

28.5201922.5131910368ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409نادر شحته حجازى عبد الفتاح56411

372319.5241416.5117.578ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409نصر عاشور السيد مصطفى56412

362619.525.51419.512178ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409وليد ابراهيم احمد عبد الحميد56413

35.528.51928.51920130.557.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409وليد السيد عبد السالم محمد56414

3828.519292020134.559.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409وليد عوض عبد المنعم عبد الوهاب56415

3023.518.526.513.52011246.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409وليد محمد صالح عوض56416

3728.519281920131.578ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409يوسف عبد الحليم وحيد محمد56417

22.51314.518915.57778ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409اسماء بطل محمد محمد بطل56418

38.52919.52919.520135.588ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409االء محمد جمعه ابراهيم56419

39.529.51929.52020137.588.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409الهام عبد الرازق محمد عبد الغفار56420

35231922.51820117.568ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409امانى عزمى عباس توفيق56421

23.5101817.510.52079.556ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409امل السعيد محمود صديق56422

3229.519.525.51820124.568ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409اميره عالء متولى احمد56423

32.52618.525172011958ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايمان احمد غزى توفيق56424

36.527192318.519.512459ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايمان السيد رمضان السيد56425

3523.519241620117.557.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايمان خالد محمود ابراهيم56426

3524192317.520118.558ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايمان ذاكى الشربينى احمد56427

321818.525.5171911158ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايمان عثمان محمود عبد العزيز56428

3224.51924.518.520118.588ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايمان محمود رمزى احمدابوزيد56429

34.524.51922.518.52011958.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايه احمد السيد احمد56430

28.515.518.52415.518.510256.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايه عاطف محمد حسانين56431

3017.518.5231518.510457.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايه عالء شكري عبد الفتاح56432

353019.527.5182013058.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ايه منتصر علي ابراهيم56433

31101822.515.5209758ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409تغريد محمد السيد رمضان56434

3010.5192115.519.59678ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409حنين محمد محمد البشالوى حسين56435

24101819.513.5188557.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409دينا عبد الفتاح محمود ابراهيم56436

34.52919.528.518.52013058.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409زينب اسامه احمد السيد56437

2820.518.523.51518105.577ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409زينب محمد عاطف محمد56438

271118.521121789.546.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ساره اشرف عبد المعطى مجاهد56439

3622.5192615.519.511958.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ساره الغريب محمود فرج56440

36.52519.524.51620121.568.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ساره صبحى صبحى الددامونى56441

25111721.51019.584.545.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409سحر ناجى عرفه عبد الغنى56442

22.515.518.5248.5188944ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409سعاد عثمان احمد توفيق56443

34.527.519.5271220120.566.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409سمر رضا صبحى الددامونى56444

28.581719.52.519.575.554.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409سمر فرج جمعه عثمان سعيد56445

2716.518.524.51119.597.566.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409شاهنده محمد رمضان محمد شلبى56446

292418.528.510.520110.558.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409شربات عبد المقصود عبدهلل عبد المقصود56447

3729.5203019.519.513669.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409شهد اكرامى محمد العدل56448

29.52919291820124.569.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409شهد محمد فتحى محمد56449

322919.5281620124.558ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409شيماء حسن احمد فهمى56450

34.53017.53016.520128.568ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409صباح وليد عبد السالم محمد على56451

29.55.518.527112091.568ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ضحى عبد الجليل صالح عبد الجليل56452

31.513.518269.52098.557ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عفاف السيد البسيونى احمد56453

321218.525.511209966.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409عواطف كريم حمدى دياب56454

30.512.518.52142086.556.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409غاده نادر محمد يونس56455
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7.51.57111.5728.543.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409فاطمه السعيد عبد الحميد السيد56456

23.51518.524.55.517.58746ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409فاطمه شعبان جمعه عثمان56457

36.526.517.526.515.519122.567.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ملك اشرف خليل رزق56458

35291928.517.51912957ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409منه احمد ابراهيم بدوى56459

36.523.5192917.516125.557ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409مى رضا محمد مصطفى56460

3628.5202815.52012857.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409مياده الشحات عبد العاطى محمد56461

33291928172012668.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409نانى السعيد جميل السعيد56462

2326.51421.51412.59946.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409نبيه عالء شكري عبد الفتاح56463

13.5239.519.5914.574.552.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409ندى شعبان عبد السالم سالمه56464

3526.5182314.52011746ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409نور فهمي عبد الرازق عبد الغفار56465

332316.525.51419.511243ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409نورا محمد عزب سيد احمد56466

36.53019.53019.520135.586.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409هاجر احمد عثمان عبد العزيز56467

2925.5172518.52011558.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409هاجر اسماعيل الرفاعى اسماعيل56468

3123.518271420113.558ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409هدى هانى الدسوقى عوض56469

2828.517271520115.558.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409هدير عماد محمد عبد العظيم56470

29.524.51523.515.519.510857.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد على جاد هللا ع م  0409يمنى ابراهيم محمد ابراهيم56471

1921.51223.51417.59058ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410احمد حمادة السيد المتولي56472

3728.519.528.51820131.558.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410احمد زكى احمد زكى56473

13.5261223121886.554.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410احمد طلعت فتحى محمد56474

11.52111.524.5111279.544.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410احمد محمد عبد المنعم السيد56475

1822.5112111.5158446.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410السيد فرج السيد سعد56476

10241715.581174.543.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410حازم طة عبد الهادى السيد56477

29281925.513.516.511557ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410حسن عمر احمد الوردانى56478

27.525.519241316.510947ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410حمدى عبد الفتاح صابر رضوان56479

17.520.517.521917.585.554.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410رياض طلب السيد المتولى56480

1825.51223.51315.59244ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410زياد شريف محمد زكى56481

11.519.515.52111.5167954.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410صفوت جميل محمد صالح56482

818.59.518.51013.564.544.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410طائف هشام رمضان الددمونى56483

23.522.516191319.59466ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410طارق محمد عبد هللا عطيه56484

3125.515.522.51319.5107.568ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410عبد الرحمن حمدى عاشور حسن56485

2823.515.522.513.52010367.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410عمر حسن رمضان حسن56486

30.524.51723.51417.5109.587.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410فتحى فرحات محمد فرحات56487

2518.517221217.594.586ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410محمد االمام رمضان حسن56488

22.5191420916.584.587ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410محمد السيد صبح احمد56489

25.52515231318101.587ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410محمد حامد محمد طلبة56490

23.52613.523.5101696.567ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410محمد حمدى محمد طلبة56491

18.522.5162410179188.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410محمد رمضان محمود ثروت56492

2522.5172410.519.59978.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410محمد طة السيد سعد56493

27.52017.522.51019.597.569ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410محمد عمر السيد محمد56494

2317.511.523819.58376.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410وحيد محمد الصياد رزق56495

000000000ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410يوسف محمد يوسف عيسى56496

34.52918.52517.520124.588.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410اسراء عالء حمدى عبد الفتاح56497

21.520.514.518.512.51987.587.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410امانى منتصر متولى عطيه56498

34.526.51723162011788.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410اميرة اشرف عبد القادر ابراهيم56499

3528.517251720122.589ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410اميرة محمد الصياد رزق56500

28211617.513.520967.59ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410ايمان صبرى ابو شعيشع البيلى56501

35.529.519.529.520201348.59.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410ايمان محمد محمد ابو شعيشع56502

36.528.52029202013489.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410ايمان محمود رمضان محمود56503
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3426.520292020129.58.59.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410تهانى راشد عبد ربة عبد الفتاح56504

36.526202918.5201304.58.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410جمالت محجوب فاروق محجوب56505

35.52820281920130.558.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410حبيبة ايمن السعيد مصطفى56506

34.520.517.5261720115.54.58.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410دينا فادى شعبان محمد56507

يا ابراهيم عبد القادر ابراهيم56508 37292029.519.52013588.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410ران

يا عماد حمدى محمود56509 3620.516.526162011579ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410ران

312716.52616.52011748.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410سارة فؤاد محجوب فؤاد56510

362416.527.5172012159ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410سعاد سمير طلية الورداني56511

2922.5162617.52011148.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410شروق السيد عطيه جاد56512

34.52515.526.517.52011959ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410شهد عبد الباسط مسعد زهران56513

29.520152315.52010348.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410شيماء رشاد الشبراوى السعيد56514

33.52213261720111.55.59ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410صباح حسن السيد حسين56515

34.52618281920125.548.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410علياء اشرف رمضان الطنطاوى56516

36.529202719.52013249ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410لميس محمد السيد رشدى56517

3123.519281820119.548.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410منار وائل مصطفى بدران56518

3121.52026.516.520115.547.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410منة محمد عبد المنعم محمد56519

31211924162011148.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410منى محمد يوسف عيسى56520

32.526.51921.517.52011749ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410نورهان الدسوقى السيد عوض56521

35.53019.522.519.51612779.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410هالة حميدة عوض محمد56522

31.52819.52518.520122.549ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410هبة حامد عطيه جاد56523

2820.51420.516.52099.548.5ادارة تمى األمديد  009احمد وحيد ت أ بالكمال  0410وردة جالء خيرى رجب56524

03.53.55.507.512.521.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ابراهيم خالد السيد محمد ابراهيم56525

2418.515.519.58.518.58648.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ابراهيم محمد ابراهيم العدوى بدران56526

281814201119913.57ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ابراهيم محمد ابراهيم عبد الكريم56527

14.51216.514.541961.547.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ابراهيم محمد عبد هللا على حجازى56528

24.51816.511.5101780.53.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ابراهيم منتصر ابوبكر عبد السالم56529

16.517.51713818.57247.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ابراهيم يوسف االحمدى المتولى56530

292017.5179.519.59348ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد ابراهيم احمد ابراهيم محمد56531

121012123.516.549.53.57ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد ثروت عكاشه العيسوى56532

2.54.512.598.5133747ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد حسام احمد حامد عمر56533

19.515.515.51613.516.58068ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد حسام عبد الرحمن احمد عبد الرحمن56534

24.5191818151894.55.58ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد سمير فؤاد رفاعى احمد56535

3018.518211316.5100.55.57ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد عابد شعبان المرسى احمد56536

24.516.5152213209167.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد محمد جالل الدين محمد محمود56537

36.52919.529.519.51913458.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد محمد محمود حسين هالل56538

23.51417.516.510.5148246ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد مصطفى عبد الرحمن عبده56539

25.52718.51711169936ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411احمد وليد احمد محمد56540

311917.515.51319.59647ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اسالم ماجد مصطفى محمد احمد56541

91015.511115.546.536.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اكرم احمد محمود االحمدى56542

16.518.5189.53.516.5665.57.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اكرم محمد السيد احمد56543

20.51216.512.5916.570.53.57ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411السيد عبد المحسن السيد اسماعيل56544

47.5910.529331.52.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايمن حمدى ابو المعاطى ابو المعاطى ابراهيم56545

6.599.5143.514.542.533ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايهاب محمد محمود االحمدى56546

2218.51417.58168054ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411بسام كمال حسين حسين على56547

2213.51420.51117813.55.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411جمال محمد رضا محمد56548

159.51320.59.516.567.54.56ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411حمدى احمد السيد ابراهيم على56549

34292027.518.51812966.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411حمدى حمدان زين السيد56550

171616.527.514.518.591.556.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411حمدى رضا عوض عطا السيد56551
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15.511.51522.58.513.57354.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411خالد محمود عوض عبد العزيز56552

3116.5192515.519.51074.57ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411رضا عبد المحسن الدسوقى سليمان56553

15.512.51120.551364.554ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411زيدان احمد ابراهيم اسماعيل56554

32251924.515.519.51163.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411شريف محمد البيومى ابراهيم56555

1916.511.5209.516.576.54.53.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411صالح هيكل عطيه عبد العزيز56556

16.57.512.512.5714.5562.53.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عادل السعيد على محمد بدران56557

191211.5156.515.56443ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عادل هيثم عادل ابراهيم كامل56558

1103151.5930.542ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عبد الرحمن احمد عبد الرحمن عباس56559

33.524.51928.51919124.556ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عبد الرحمن محمد عثمان الجوهرى الجوهرى56560

31201927.51919116.54.57.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عبد الرحمن محمد عمر االحمدى56561

2510.51717.51620864.55.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عبد هللا تامر الجنيدى احمد الصياد56562

343019.5272020130.547.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عبد المنعم محمود عبد المنعم محمد السيد الشورى56563

33.5301927.5171812747ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عصام محمد ابراهيم عبد الكريم56564

142092898.5804.55ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عالء محمد محمود االحمدى56565

28301528.513.517.511544.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عمر محمد عثمان عبده56566

25.52818259.516.510644.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عمر محمد عمر االحمدى56567

25.527172010.51710054ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411عمرو عادل عبد البديع توفيق السيد56568

332916.525.514171184.53ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411فارس تامر السيد محمد احمد56569

22.520724.58.51282.53.53ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411فارس عرفه رمضان ابومندور56570

000000000ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411كمال احمد جالل الدين محمد محمود56571

312018.526.515181114.52.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411مؤمن محسن احمد المتولى عبد الرحيم56572

25.5221422.57.51791.53.53ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد ابو العنين احمد على احمد56573

25.527.514.51711795.53.54ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد احمد ابراهيم السيد56574

3630202919.518134.574.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد احمد حسن السيد خميس56575

34.52918.52917201285.55.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد اسماعيل حجى اسماعيل56576

37302029.52020136.54.56ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد اشرف شحاته راضى56577

14.584.513.551245.54.52.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد جهاد محمد ابراهيم السيد56578

10241257.53332ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد خالد محمد رمضان56579

10.565.519.561247.53.54.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد سمير محمد حسن56580

846176.51141.53.55ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد صالح ابراهيم العدوى56581

20199.519.58.512.576.54.53ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد عاصم رجب محمد56582

35.53019.526.51519.5126.57.54ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد عبد الهادى حسن ابراهيم56583

3529.520251919128.55.54ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد عبد الفتاح لطفى حبيب العطافى56584

96.57.515.50.513.5394.52.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد عصام عبد الحكم حامد حسن56585

16712.520.5117.55745.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد عصام عبد السالم عبد السالم محمود56586

29.523.52029.515.5201184.58.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد على محمد عوض الدسوقى56587

911.51016.53175044.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد عيد عبد هللا محمد56588

251819.525112098.546.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد كمال الغريب محمد56589

291417.525.59199546.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد محمود احمد السيد رجب56590

27.5141826.51019964.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد محمود جالل الدين محمد محمود56591

2917.518.52510201003.56ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد محمود شاكر عبد الحكم على البسيونى56592

29.51719.52611.520103.556.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد مصباح الشبراوى محمد المنسى56593

28.51418.523.581992.556.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد مصطفى رضوان احمد عبده56594

2012.51421617.573.555.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد موسى شحاته عبده56595

96.56.5122.51436.54.52.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد هانى عكاشه العيسوى56596

15.57.510.520.5417.5583.55.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمد وليد محمد رمضان56597

10.58715.5113.5424.51.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمود سامى محمد الشبراوى حسن56598

382919.529.519.519.5135.557ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمود شاكر عبد هللا عبد الكريم56599
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29302029.52020128.5510ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411محمود محسن رضوان احمد العوضى56600

22151721.54.5208058ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411هاني احمد شوقى محمد سيداحمد56601

1613.51222.5519.56956.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411وليد هانى محمد السيد رجب56602

3224.52024.5111911275.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411يوسف االحمدى حلمى محمد الجندى56603

2415.517.5236.51886.545.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411يوسف محمد رضا ابو الفتوح56604

28.52318.529131911287ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اخالص اشرف السيد على56605

37.53020302020137.569.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اسراء ابراهيم عبد المنعم محمد السيد56606

23.52018.52613.520101.567.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اسراء عصام السيد عبده56607

1714.5162242073.546.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اسراء محمد احمد عبد هللا56608

292919.5291520121.577ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اسماء هانى شوقى محمد سيداحمد56609

29.53020281719.5124.557ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411االء اسالم مصطفي ابراهيم مصطفى56610

353020291819.513257.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411االء السيد حامد عبد العزيز56611

35.522.51925192012168ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411امانى محمد احمد محمد مصطفى56612

34.5262027.513.519121.558.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411اميره جمال عبد هللا على56613

3.510.57.5206.516.54855.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايمان احمد محمد ابراهيم السيد56614

35302029.519.52013469ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايمان رضا سالم عبد الستار على56615

2725202619.520117.558.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايمان هانى عبده محمد ابراهيم56616

35.5301927.5182013068ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايناس ابراهيم عزالدين ابراهيم56617

26.524.51925.51320108.567.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايه رمضان محمد محمد عبد القادر56618

3127.519.52718.520123.558.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ايه عماد عبد العزيز الحسينى56619

61711185195748.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411دنيا ابراهيم حسن على حسن56620

292819.526.516.519119.559ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411دنيا حسين السيد ابراهيم على56621

39302030202013968.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411رحمه عماد السيد قاسم السيد56622

34.528.51929.517.52012969ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411رحمه محمود ابو المعاطي ابو المعاطي56623

37282026.517.52012968.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411رزان عثمان ابو المعاطى منصور56624

38301930192013687.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411رهف محمد عبد المنعم محمد السيد الشورى56625

75.58211.517.54376ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ريهام رسمى احمد محمد الشورى56626

34.56.5191143435ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411زينب الجوهرى محمد يوسف الجوهرى56627

32.520.5182711.518109.568.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ساره مصطفى محمد سالم محمد56628

22.511.51221.5416.571.565ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411سعديه محمد فتحى المتولى محمد56629

34.53019.528172012978.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411سلمى حمدى عبد الرحمن حسن محمد56630

33.529192816.52012679ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411سمر محمود محمد الدسوقى رمضان56631

14.52117.524.561983.568.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411سهير باسر سمير محمد ابراهيم56632

1811.516.5217207477.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411سهيله محمد عثمان عبد السالم56633

37.53019.52917.520133.569ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411شهد احمد على عبد الفتاح56634

0.52.513.532721.534ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411شيماء حمدى عبد الحكيم محمد بدران56635

31.523.51826.512.519.511276.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411شيماء رضا عبد هللا حسين56636

1068254195376ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411فاطمه حمزه عبد هللا الغريب56637

25.52.510111.5211.54ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411لمياء رشدى سعد عبد الفضيل56638

3626.519281717126.557ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411مروه ابراهيم محمد احمد ابراهيم56639

34.526.5192714.517121.577.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411مروه محمد حامد عوض حامد56640

28.51518279.5199878.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411منار محسن عبد المنعم موسى56641

25.51517.527.5102095.589ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411منار محمد محمد اسماعيل56642

292918.528.5152012068.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411منه هللا ضياء عبد المنعم احمد عبده56643

29.53018.527.51720122.588.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411منه هللا محمد احمد السيد عوض هللا56644

28.519.5201810209659.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411منى احمد السيد عبد السميع56645

292311216.519.590.534.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411مى حمدى كمال المغاورى56646

000000000ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411مى رضا الشحات عبده احمد56647
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2923.519.52513.520110.558.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ندا محمد السيد محمد ابراهيم56648

34.5292028.518.520130.559ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ندى احمد محمد على مصطفى56649

30.525.52024.516.52011769ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411نها احمد محمود عباس وهبه56650

32.525.51829.519.5201255.59ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411نهال رجب محمد محمد رمضان56651

29.52517.518.516.5201075.58.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411نورا صالح السيد احمد محمد الشورى56652

27.52219191920106.568ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411نيره ياسر محمد االحمدى56653

15816.5208.519685.57.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411هاجر محمد عبد الرحمن عبده جوهر56654

342918.526.519191275.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411هاجر ناصر السيد اسماعيل56655

2417.51613.513.51584.55.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411هاله تامر صالح عبد الحميد56656

392519.5292019.5132.589.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411هدى عماد السيد قاسم السيد56657

5.5474.5314.52458.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411هند ايهاب موسى خضر56658

3023.517.52116201085.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411هويدا محمد على البيومى نورالدين56659

3123.519.521.51620111.579ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411يارا اشرف محمد الشربينى56660

31291822.51720117.559.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ياسمين ايمن محمد حامد56661

31.5221720.517.520108.55.58.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبد العزيز ت أ  0411ياسمين محمد احمد السيد العيسوى56662

31241829.51818.5120.576.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ابانوب رضا جميل يوسف56663

242316.52713.52010457.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد السيد البيومى محمد56664

3029.518281919.5124.557ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد حمدي عبد هللا عبد الكريم56665

212316.524.51617.510176ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد عالء عبد الباسط الغريب56666

292517271819.511677ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد محمد احمد الغريب56667

30.529.5182919201267.58.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد محمد السيد محمد المتولي56668

35.52918.52919.520131.578.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد محمد رشدى القطب56669

30.5281829.5192012577.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد محمد محمود عثمان جبر56670

1120.511.513.58.513655.54.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد هاني السيد السيد احمد الشورى56671

282816.53017.52012099.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد هيثم احمد عبد القادر56672

282818.529.518.520122.589ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412احمد وجيه محمد المندوه اسماعيل56673

31.527.5182919.514125.577.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412اسطفان حبيب جميل يوسف56674

04610.5312.523.554ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412اسالم محمد عبد الحليم عبد السميع56675

20.525162616.52010487ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412اشرف السيد محمد احمد محمد56676

162517.52818.513.510587ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412اكرم جمال السيد احمد56677

7.5189.516.510.516.56274ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412السيد محمد السيد الشبراوي56678

11.519.51220.5131776.55.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412السيد محمد السيد عبد الفتاح56679

192417231617.5995.58ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412تامر محمد حسنى محمدالشربينى56680

1113.512.52110186866.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412جمال ياسر جمال محمد56681

322214.529.51819.51168.59.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412حماده محمود ابراهيم الشربينى56682

13.510.51215.5121463.566.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412حمدى محى عبد العزيز الطنطاوى56683

29.52015.52817.519110.578.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412زياد اكرامي عبد هللا محمد عبد السالم56684

7.513.5131910.51763.55.54ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412صالح محمد صالح فاروق عبد الحميد56685

33.5281627.51916.51246.55.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن احمد عرابى56686

1726162415199885.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عبد العزيز ايمن احمد عبد العزيز56687

24.52617.5271718.511287ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عبد الفتاح محمد عبد الفتاح خالد على56688

18.521.51419.514.517.58876.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عبد هللا علي عبد هللا صادق56689

2622.51519.512.51995.57.56ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عبد الرحيم اشرف عبد الرحيم ابو الحسن على56690

33.52917.53019.519.5129.599ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم محمد ابراهيم56691

1914.51521101979.58.58.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عزت رفعت عزت طلبه ابراهيم56692

31211623.516.518.510878.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412على وهبه محمد على وهبه56693

33.52917.529.51919.5128.579ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عمار ابراهيم محمد ابراهيم56694

28.52515.525141910879ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عمار محمد محمد ابراهيم56695
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282315241316.51037.56ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عمرو السيد عبد هللا المرسى احمد56696

251414.520.511.51685.587.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412عمرو خالد عبد الفتاح خالد56697

11.59710.5616.5445.51.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412كريم سعد عبد العزيز عبده خليل56698

30.52516.52818.518118.587ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412كريم محمد عبد البديع محمد مصطفى56699

1619.51024.59.51779.57.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد ابراهيم كمال محمد عبد المطلب56700

10.51612.51713.51769.58.57ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد ابراهيم محمد مصطفى احمد56701

262815.525.517.519112.58.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد احمد صالح السيد الطنطاوى56702

22.511.5142215.517.585.58.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد احمد محمد خير محمد56703

36.52.51689365.55ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد السيد عبد الحليم عبد السميع56704

1216.51417.514.51874.58.57ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد جمال شعبان المرسى احمد56705

14.5191623.51718.59076.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد جمال فوزي محمد الشربينى56706

33301827.52019.5128.58.56.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد صالح عوض سالم ابراهيم56707

302916.524.518.519118.557ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد صالح محمود السيد56708

2.58.58.57.56.512.533.553ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد صالح مصطفى احمد56709

10.518.510.52116.517.57776ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد عبد هللا رضوان محمد الجندى56710

7.5711.522.5151163.587.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد عثمان الشحات احمد ماضى56711

342818.5272020127.58.58.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد عالء محمد احمد56712

272816.52018.5201108.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد عماد المرسي المهدي ابراهيم56713

13.519.51719.51516.584.58.57ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد منصور عبد الرحمن عبد العزيز56714

3429182718201268.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد موسى احمد ذكى احمد56715

1417.515.519.515.5198269.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد وائل محمد رضا ابراهيم56716

29.52618.52819.520121.567ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد ياسر احمد النبوى محمد56717

322917.529.519201278.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمد ياسر عباس محمد56718

320121715.515.567.58.54.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمود احمد محمد ذكى احمد56719

252313.521161598.585.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمود الخطيب ابراهيم السيد الطنطاوى56720

2719.51523.5181710398ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمود ايمن محمود السيد على56721

312818.5292019126.58.58ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمود صالح احمد ذكي احمد56722

15241218.51316.582.58.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412محمود عبد الرحمن محمود السيد56723

3330193020201328.58.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412مصطفى السيد مصطفى السيد اسماعيل56724

33.520.518.526.519191188.59ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412اسراء هاني السيد عبد القادر56725

3529192820201318.58.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412االء خالد السعيد ابراهيم محمد56726

29.5231719.515201048.58.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412االء عصام مجدى ابراهيم56727

363018.5292020133.58.59.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412الهام عوض معوض محمد عبد الرحمن56728

36.529.5192920201348.59ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412امنيه اشرف السيد ابو الفضل56729

3730193020201368.510ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412امنيه عبد الباسط عبد العظيم محمود56730

34301929.52020132.58.59.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412اهداء محمد جالل احمد منصور56731

2020.51224.512.513.589.565.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ايات احمد عبد السالم عبد الرحيم56732

37.53019.53020201378.59ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ايمان عصام محمد ابراهيم56733

3129.518.52919.519127.58.59.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ايه اسماعيل ابراهيم اسماعيل56734

29.52615.52719.519117.577.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ايه رضا محمد حامد عبد العزيز56735

29281828.51820121.598ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ايه عبد هللا السيد عبد هللا56736

35.53018.529202013398.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ايه محسن السيد محمد محمد56737

21.52418271818.5108.58.58ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ايه محمد عبد العليم المرسي56738

000000000ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412بسمة عوض محمد عوض محمد56739

36.526.51926.51718125.58.58ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412تغريد رفعت ابراهيم الشربينى56740

35.528.51927.51918129.58.59ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412حنان ايمن محمود عبد القادر ابراهيم56741

38.53020302020138.58.59.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412حنان طه احمد طه56742

31301928.51619124.58.58ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412حنان عبد السميع محمد محمد سعيد56743

Page 1166



Term1

3428192816.519125.588ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412خلود اشرف صبحي عبده شلبي56744

000000000ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412دالل ابراهيم صالح ابراهيم منصور56745

2720.5192414.513.510568ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412دينا محمد عبد هللا ابراهيم56746

ا محمد عالء الدين االحمدى56747 34291927.51918.5128.58.59ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ران

35.52718.521141811696.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412رحمه جمال محمد محمد عطيه56748

3425.519.527.51819124.588.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412روان محمد محمد منصور موسى56749

33201928.514.5201158.57.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412زينب خميس السيد محمد56750

35.529.519.53019.52013487.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412زينب عصام احمد الغريب56751

3529.52029.5201913479.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ساره وليد محمود فكرى السيد56752

37.5221826.5171812188ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412سلمي محمد احمد اسماعيل فرحات56753

2521.51827.5151810767ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412سهير محمد يسرى محمد ابو عمر مصطفى56754

24.5111422.55.51477.576.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412شادية احمد عبد الغنى احمد ابراهيم56755

34.526192917.52012688.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412شروق اشرف حسني السيد56756

37.529.520302020137810ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412شروق محمود احمد عبد الكريم مصطفي56757

3327.517.52918.520125.588ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412شروق هيثم ذكريا حموده عثمان56758

353017.5302020132.588ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412شهد احمد عوض البدراوى عوض56759

14148.524121872.576.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412شهد اشرف حسنى السيد56760

33301929.519.519.513188ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412شيماء هانى فوزى محمد المتولى56761

32.52717.528.516.519.512288ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412فاطمه راغب محسوب محمد عبد السالم56762

35.529.51930192013387ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412لؤه حمدى عيد محمد العطوى56763

122417.52513.515.59286ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412لمياء احمد السيد احمد على56764

31.5281729.51519.512188ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ليلي اسماعيل السيد محمد على56765

34.53019292017.5132.588.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ماجده مدحت بولس يوسف56766

33301727.517.51312587.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412مارتينا عادل اسكندر مسيحه56767

3529.518301920131.588ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412مريم اشرف عبد الكريم مراد محمد56768

3329.517.530192012987.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412مريم صبري السيد عبد الفتاح56769

34301929.518.51813189ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منار احمد حسنى السيد56770

22.5251924.5181710989ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منار احمد مصطفى احمد56771

34.529.517.5301920130.588ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منار جمال السيد محمد56772

342616.529.5202012688.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منار محمد فتحي سليمان56773

34261929192012788.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منه اكرم ابراهيم السيد الطنطاوى56774

342519.52717.52012388.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منه هللا رضا عبد هللا ابراهيم56775

31.527.51828.519.52012588.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منه هللا صالح احمد عبد العزيز ابراهيم56776

34301929181913089.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412منه هللا محمود احمد عبد السميع56777

35.52919302020133.589.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412مني طارق عبد هللا عبد القادر56778

34.52919292020131.588.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412نادين وليد عنتر قطب الضوى56779

353019.529.5201313489.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412نانسي وديع جرجس فرج56780

3615.5192819.51911888.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندا جمال عبد هللا مصطفي56781

37.53019302020136.586.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندا عبد الباسط الشبراوي محمد على56782

342919.528.516.520127.588ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندا محمد صالح محمد متولى56783

30251929.51719120.588.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندى ابراهيم عبد هللا حامد ندا56784

282917.529.5112011587.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندى االحمدى عبد العظيم محمد حسن56785

2926.519291819.5121.588ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندى السيد عبد الخالق ابراهيم العدل56786

32.5291929.51819.512888.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندى كامل عبد الكريم مراد محمد56787

28.51415278.516.59367ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412ندى محمد صقر صادق عرفه56788

30.52719291719.5122.589ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412نورهان خالد االحمدى عرفه56789

17.518.51527.51517.593.588.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412نورهان محمد سعيد عوف56790

332918.528.515.520124.587.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412هاجر محمد ابراهيم احمد مصطفى56791
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30.52118.5291519.511488.5ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412هدير محمد منصور ابراهيم56792

19.52216.5291418.510178ادارة تمى األمديد  009عثمان جاد  ت أ  0412والء عالء حمدي عبد هللا العشماوى56793

34.529.51929.51817.5130.5610ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ابراهيم احمد ابراهيم السيد56794

1121.512.522.5817.575.548.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ابراهيم السيد عوض ابراهيم56795

33.528182516.517.512169.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413احمد السيد محمد عبد الرازق56796

26.525182515.517.511069ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413احمد خاطر احمد البيومي56797

23201824.59.5149578.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413احمد صالح محمد عبد العال56798

28.5281921.5141811189ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413احمد عادل سالم محمد56799

17.51716.52211.51784.567.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413احمد عبد الصمد شكرى محمد56800

261513.522.58.517.585.557.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413احمد محمد مصطفى منصور56801

31.527.519.527.516.517.5122.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413احمد وائل السيد احمداحمد56802

34291827.51617.5124.55.510ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ادهم محمد عبد هللا عبد العزيز56803

31.525.517.5271317.5114.55.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اسامه عبد هللا محمد حجازي56804

2126.517.525.51117.5101.577ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اسالم شريف السيد ابراهيم56805

3629193017.517131.55.510ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413الحسين علي محمد الشوربجي الشوربجي56806

3327192717.517.5123.56.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413السيد شحاته عبد الوهاب ابراهيم56807

2723.51724.59.517.5101.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413جمعه محمد عوض المتولي56808

3325172613.517.5114.55.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413جوده محمد جوده محمد56809

27.528.517.527.51317.51145.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413حمدي محمد محمد ساكب الشوربجي56810

31.526.517.52411.516.51117.58ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413سالم على سالم على56811

2625.5192813.5181125.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413سالم ممدوح سالم محمد56812

29.523.519.523.514.517.5110.55.58ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413سعد اشرف لطفى عبد العاطى56813

19.523.516.523917.591.55.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413سمير احمد محمد العزب محمد56814

2015.51721.513.51387.55.56.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عادل عيد محمد ساكب الشوربجي56815

32.525192613.516.51165.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عبد الرحمن على محمد محمد56816

21.515172210.5158656ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عبد الموجود احمد محمد السيد56817

2922.517.52412.519105.55.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمد56818

6.51.57.513.55.513.534.55.55.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا محمد56819

10.59.511.5216.5145964ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عرفات عيد محمد الصاوى56820

3124.51827.510.519.5111.568ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عصام رضا عبد الحى عبد القادر56821

35302029.51919.5133.567ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413علي حسن عبد السميع علي56822

27.520.51625.581697.55.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413على رضا عبد السالم محمد56823

3014.51424.510.517.593.568ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413على عبد هللا على محمد56824

35.527.52027.516.519.512787ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413عمرو قنديل عبد العال قنديل56825

16.51417.520.512.514.5815.56ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413فارس اشرف محمد السيد56826

85.59.513.54940.563ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413فوزي محمد ابراهيم احمد56827

21121115.56.512.56676ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413كريم احمد عبد الهادى عبد الجليل56828

7.55.59153124066ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413كريم محمد ابراهيم وهبه56829

26.52517.5251017.510466.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد احمد محمد على56830

2718.517.523.581994.565.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد السيد عبد اللطيف السيد56831

361916.526.5131911167ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد جابر فريز محمد56832

37.52919.52716.519.5129.55.58ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد رائد احمد الغريب56833

24221725.515.518.51045.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد عصام عتريس عمر56834

363019.528.518.518132.55.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد مجدي محمد المغاوري محمد56835

34.527182918.519.51275.510ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد محمد عبد الرؤف احمد56836

8.512.5912.54.513475.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمد ممدوح عبد المؤمن عبد الغنى56837

20.517.51029715845.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمود احمد ثروت عبد الهادى56838

3323.518.52615.517116.57.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمود احمد عبد الملك محمد بدران56839
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34.526.515.52911.5161175.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمود محسن لطفى السيد عوده56840

2823.51529917.5104.56.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413محمود محمد ابراهيم محمد56841

17.517.51227916.5836.56.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مصطفى اسماعيل مصطفى ابراهيم56842

479.516710.543.56.55.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مصطفى الجميل مصطفى محفوظ56843

281514.524.51015.5926.58ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مصطفى نصر المرسى عبده56844

14.5714247.517675.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413يوسف احمد محمد صابر محمد56845

31.52416.529.51615.5117.55.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413يوسف سامح عزت الباز56846

28.522.517.526.51417.51095.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اسراء ابراهيم على ابراهيم56847

3524.51929.518.519.5126.54.58ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اسراء احمد محمد سليم56848

35.52618.529.519.5201295.510ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اسراء السيد محمد احمد عبد الرحمن56849

37.52918292020133.57.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اسراء شاكر عبد السالم منصور56850

177.56.515.57.512.55456.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اسماء محمد سعد احمد56851

37.5292029.5202013659.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413الشيماء محمد احمد عبد الفتاح56852

3528.52029.519.520132.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413امنيه بليغ عبد هللا احمد56853

35.52719.529.519.52013159.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413امنيه محمد ابراهيم محمدعبده56854

2818.51924.516.519106.579.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اموره ابراهيم محمد بدر56855

23.515.517.522172095.579.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اية ابراهيم ابراهيم عبد الواحد56856

3529.52029.519201335.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413اية عبد اللطيف السيد محمد56857

352819.52918.5201305.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ايمان حامد رمضان السيد56858

32.529.518.5281719.5125.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ايمان رضا عثمان الطنطاوى56859

33.521.518.5241420111.55.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ايمان محسن محمد احمد عبد الرحمن56860

251915.5241219.595.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ايه حسن السيد حسن56861

20.51016.525.515.520885.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ايه محمد السيد عبد السالم56862

2817.51524.516.520101.55.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413حسناء هانى محمد نجيب عبد هللا56863

29.510.51521919.5855.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413حنان محمد فرج احمد56864

3627.52029.517201305.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413خديجه ايمن عبد هللا ابو الفتوح56865

يا محمد محمد عباس محمد رزق56866 36292029.51820132.55.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413دال

32.5272023.515201185.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413دعاء احمد رجب عبد المقصود الشاعر56867

342419.527.51917.51245.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413دعاء محمد السيد يوسف56868

32.52417.52615201156.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413دنيا اسماعيل صالح الدين اسماعيل56869

34.527.52028.51720127.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413رحمة سامح عبد هللا غازي56870

3428.520291720128.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413رحمه ايهاب السيد عمر56871

2111.517.515.51418.579.55.57ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413رحمه عاطف عبد الجليل المحمدى56872

2110.518.5201419845.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413رشا وائل محمود حلمي عبد المجيد56873

34.52719.528.517.5201276.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413رنيم محمد حامد بدر56874

يده زين حسن اسماعيل56875 34.53019281819129.569.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413روف

30.522192816.5201165.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413روميساء ايمن رمضان منصور56876

342719.525.51819.51245.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ريم محمد محمود ابوزيد56877

332718.527.519.520125.579.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ساره جوده ابو العنين سالمه56878

36.53020302020136.58.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ساره محمد على محمد56879

31.528.518.527.519201256.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413سحر هانى شوقى ايوب56880

332318.528.516.520119.569ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413سلوى عبد اللطيف كمال السيد56881

000000000ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413سماح سامح العوضى عبد السالم56882

24.523.51826132010569ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413شروق محمد عبد العزيز احمد56883

34.52920291920131.589ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413شهد نادر عبد هللا محفوظ يونس56884

21.58175.516.5345.55ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413شيماء حسن محمد سالم56885

261918.5271720107.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413شيماء حسين رمضان السيد56886

282519.527.518201185.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413فاطمة السيد ابراهيم محمدعبده56887

Page 1169



Term1

373019.5282020134.5810ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413فاطمه صالح الدين طه عبد العاطى56888

2312.51426.513.52089.588.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413فاطمه عمر السيد عمر56889

151113.52691874.55.57ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413لبنى ابراهيم ابراهيم عبد الواحد56890

35.53019.527.518.5191317.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مروة نجم احمد سليم محمد56891

23.52016.520.5161596.556ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مروه بليغ محمد عبد العاطى56892

3526.519.527.519.5201285.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مريم احمد محمد احمد56893

27.52619.52917.520119.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مريم السيد احمد محمد56894

2220.516271718102.55.58ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مريم مصطفى فؤاد عبد الحميد56895

3320.518.523151711058ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مريم نوح فتحى عبد الغنى56896

3528.51928.519201305.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413منى حسن السيد مسعد56897

34.53019.52919.519132.58.59ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413منى عبد العظيم محمد عبد هللا56898

29.525.5141615.519.5100.56.56.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413مى رضا عبد المؤمن عبد الغنى56899

30231617.51419.5100.55.57.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ميرنا وليد نجاح مصطفى علي56900

13512128.515.550.56.56.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413نجالء احمد المتبولى منصور56901

21.510181612.520784.56ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ندى ابوبكر محمود خلف56902

32.52920291820128.549.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ندى حسن السيد عبد السالم56903

20.5171412131976.55.58ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ندى عبد الناصر يوسف ابراهيم56904

34.52517.525.51717119.549ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ندى محمد عبد الهادي محمد56905

31.52519.525152011649.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413نرمين هاني عبد الغفار احمد56906

27.523162113.51910159ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413نسمه محمد احمد معاطى56907

12.5111511.511.51761.539ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413نورا السيد صالح بدر56908

33291826.51919.5125.559ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413نورهان رضا محمود عبد الرازق ابراهيم56909

363019.5272019.5132.559.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413نورهان محمود محمد السطوحى56910

33.53019.526.52020129.569.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413هاجر ياسر الشحات عبد العزيز56911

35.5301825.518.520127.559.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413هبه الشافعي عثمان ابوشبانه الطنطاوي56912

34.525.51922182011959.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413هدى اسالم حامد عبد الغفار56913

222517.518.512.514.595.53.58.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413هدى السيد رأفت محمد56914

28.5271825.516.520115.55.59.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413همسه ايهاب عبد الغفار احمد56915

36.528.519.527.518.520130.559.5ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413هناء محمد عبد القادر حسن ابوزيد56916

29241718.51515.5103.539ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413هند محمد السيد محمد56917

3729192719.520131.559ادارة تمى األمديد  009عبد السالم عبد الرازق ع  0413ياسمين عبد الباسط يسن احمد56918

16.521.514.52514.519.5924.54ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ابراهيم ربيع ابراهيم الهندى56919

15.5141421.514.518.579.544.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ابراهيم عبد الحليم العدل ابراهيم56920

362918.529.519.519.5132.564.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414احمد المرسى رفعت محمد56921

2517.5141814.518.58935ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414احمد خالد السيد الغريب56922

23.522.512.517101885.544.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414احمد رمضان محمود السيد56923

21.522.5141612.51886.54.54.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414احمد عبد الناصر هاشم عبد السالم56924

18.526.515171518926.54ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414احمد محمود ابراهيم شعبان56925

11.5229.51712.518.572.54.54ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414احمد محمود احمد عبد السالم سالم56926

6195.510.59.57.550.522.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414اسعد غازى بكر العوضى56927

4136.511.512.515.547.51.52.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414اسالم العشماوى عبد الشافى رمضان56928

3767611.52932.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414اسالم فتحى الشحات عطيه56929

3028162413.519111.53.54.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414الحسين محمد السعيد عبد القوى56930

44.567417.525.53.52.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414السيد شعبان عبد المقصود السيد56931

28.58.5128.51739.533ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414راضى احمد محمد السيد56932

30.52716.5211517.51103.54ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414زياد محمد الحسينى مصطفى56933

67.58.59.56.510383.52.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سامى عزت احمد عبد المقصود56934

23.511.513.511.513.51673.515ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414صالح البيومى جاب هللا عبد القوى56935
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1615.56.5114.51053.533.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414صالح السيد عبد الجليل على56936

182115.515.514168444ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414عادل ادهم فراج الرفاعى56937

16201513.5111675.543.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414عبد الرحمن جابر عبد المطلب على56938

1825152013.51691.545.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414عبد الرحمن عبد المنعم احمد ابراهيم56939

30.52916.5201717.51137.55.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414عبد هللا صابر سعد عليوه56940

813512712453.54.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414عبد هللا موسى عبد الهادى عبد القوى56941

34.5281624.51717.51203.56.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414عبد المنعم احمد عبد المنعم مصطفى56942

2826.515.521.51517106.53.56.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414عمار السيد فراج الرفاعى56943

17.52111.516.51216.578.53.55ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414كريم عالء الدين الشحات عطيه56944

20.52714.51813.51693.57.55.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414كريم مجدى شعبان احمد56945

9.58101091446.534ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414لطفى اسماعيل لطفى سعد56946

2022.516171616.591.55.56.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد ابو النجا عوض محمد56947

119.5121311.513.5573.56ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد احمد ابراهيم عليوه56948

29291722.516.515.51143.56.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد احمد الشبراوى على56949

1619.515.514.51613.581.576.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد السيد احمد عبد السالم56950

11.5141019.58106373ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد حسن حامد ابراهيم56951

53.56.57.52.57.52530.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد رضا عبد الفضيل عبد الصادق56952

221919.522.515.516.598.574.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد رمضان خميس ابراهيم56953

1815.517.522.51414.587.574.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد عبد هللا فتحى محمد56954

8.51013.514.585.554.562ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد على عبد الرحمن عبد الحميد56955

14.51614.519.513.511.57873ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمد وائل حسن مصطفى56956

22.523.5152013.517.594.583.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414محمود محسن ابراهيم السيد على56957

20.519.515.520131788.573ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414نعمان ياسر نعمان كامل56958

25.52619.527.514.51111357.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414االء طارق محمد السيد56959

33302029.518.52013167ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414امل احمد فتحى احمد56960

30302029.517.51812756ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414امينه احمد جمال عوض56961

28.526.52028.515.51711976.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ايمان السادات حسبو حسن56962

28.527.52027.51716120.557ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ايمان السيد محمود السيد56963

18.515202614.5169456.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ايمان عرفات البيومى خميس56964

32.529.520271613.512556ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414حسناء عيسى اسماعيل عيسى56965

يا فرحات على على56966 1411.51121.512.59.570.554ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414دال

19.517.513.521.51512.58754ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414دنيا العوضى ماهر العوضى56967

1420.5192714.5159554ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414دينا رمضان جمعة الصاوى56968

31.530203018.52013055ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414روان طلعت عبد الكفيل عبد الغنى56969

2526.52028.517.515.5117.567ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414روان محمد الشبراوى حامد56970

يدة مكرم احمد السيد56971 35302028.51820131.557ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414روف

36.53020301819134.556.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ريم محمود على السيد56972

26.526.519.5221419.5108.556ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سالى محمد محمد فرج هللا56973

32292029182012877ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سالى مصباح يوسف جوده بريك56974

3228.52029.51819.512866.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سماح شعبان عبيد عبد الحليم56975

30.529.520281519.512357ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سناء منصور عبد الحليم عالق56976

2830202813.519.5119.556.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سها رمضان محمد محمد  عامر56977

25.526.519.527.516.519.5115.556.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سهير على عبد الرحمن عبيدة56978

28.5301927.5151612064.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سهيلة محمد عبد الجليل على56979

32.529.5192716.519124.554.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414سهيلة وحيد محمد محمد56980

30281928.516.52012243.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414شهد رضا السيد سالم56981

2624.518.519141810254ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414شهد محمد جمال محمد حميدة56982

31.52920261518121.554.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414صباح رجب عبد الستار محمود56983
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18.524141913.514.58942ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414مروه مسعد بدران محمد56984

262719.528.5161511754.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414مريم محمد صابر على56985

12.522.518.520.58.59.582.542.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414منار موسى احمد عبد السالم56986

22.5261924.514.513.5106.543ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414منة الشحات محمد ابراهيم56987

34.5301924.515.514.5123.543.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414منة هللا عزمى محمود عبد الطيف56988

3026.52024.514.517.5115.543ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414منة خالد فتحى سالم56989

32.526.5202516.518120.544ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414منة سامى احمد السيد56990

6.518612.5985241.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ناريمان ياسر حسن محمد سالم56991

33.527.519.527.518.517126.585.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ندا اشرف عبد الستار محمود56992

000000000ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ندا صابر محمد عبد السالم56993

292819.527.5141411855ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414نورهان هانى الرفاعى ابو المعاطى56994

20.512.515.518.510.515.577.554.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414هدى رضا فتحى عبد الشافى56995

31.523.519.520.513.516108.544.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414وفاء حسن عبد هللا عبد الحميد56996

1323172114.51288.554.5ادارة تمى األمديد  009السعوديه ت أ  0414ياسمين عبد الستار عبد الرؤوف عبد الستار56997

0.51100.53321.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد ابو الخير احمد ابراهيم56998

393020301817.513747ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد البيلي محمد منصور56999

3329.5203018.515.513148.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد انور عبد الوهاب على57000

33291930201413147ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد ايهاب سالم اسماعيل57001

00512.53.512212.52ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد خالد محمد عبد المالك57002

91714.525.51417803.57ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد عبد السالم احمد عبد السالم57003

222616.525.517.517.5107.546.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد عبد الناصر عبد المنعم حسن57004

36.528.52030201813558.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد نبيل محمد احمد57005

33.529203019.5171324.58ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415احمد نصر احمد المتولي57006

30.525192817.517.51204.57.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اشرف ابراهيم التهامى امين57007

1212.59.510.55649.543ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اشرف امجد المتولي احمد57008

11.512.561713.51560.544ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415الحسينى صالح محمد عبد المجيد57009

8.510718.512105635.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415السعيد ابو الفضل الطنطاوي السعيد57010

15.523122518.516943.56.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415السيد محمود السيد محمد سعد57011

29.523.518.52917.5171183.57ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415السيد محمود المتولي محمود57012

2225172718.518109.54.57.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415امير عالء فرحات عيد57013

33.527.51929191812858ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ايهاب محمد عرفات نصر57014

3226.5172818.516.51224.57.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415بدوي محمد بدوي احمد57015

31.52820301818127.545.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ثروت علي منصور علي57016

10211522.5127.580.54.55ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حاتم احمد محمد حسن57017

3426.51929.517.518.5126.53.54.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حذيفه علي منصور علي57018

17138.516.50145542ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حسن ايهاب حسن حسن57019

161410.513.51112.56532ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حسن رمضان عطاهلل رمضان57020

67.55.59.569.534.51.50.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حسين مصطفى السيد حسين57021

3526.52029.517.515128.54.56ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حمدي محمد جمال محمد57022

14.5137.5167.510.558.51.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415خالد عادل محمود حسن57023

19411199166243ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415خالد عوض محمد عوض هللا57024

281411.514141681.56.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415رامي عبد هللا زين العابدين سالم57025

19.510.5111413166853ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415رمضان هشام رمضان عبد المعطى57026

14.58.5615.5812.552.55.52.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415سالمه محمد عبد السالم عوض57027

16178.59.510.54232.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415سيف الدين سالم محمد سالم57028

27.51717.519.5152096.53.53.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415شعبان عماد شعبان راضي57029

30.5241927.516.520117.54.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415صالح ربيع محمد السيد57030

159.51117.51215.56552ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415طاهر ايمن طاهر محمد57031
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27.520.515.5271219102.573.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عبد الحكيم ابراهيم ثروت عبد هللا57032

25.518.512.518.511.516.586.54.53ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عبد الرحمن محمود ابراهيم عرفات57033

13.51811.518.511.517.5734.52.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عبد الفتاح نصر عبد الفتاح نصر57034

30.524.517.52215.5201103.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عبد الغنى احمد الصادق عبد الغنى احمد النجار57035

2720.514.52013.51795.54.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عبدالـله محمد صالح احمد المكاوى57036

231810.5221316.586.56.53ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عثمان حسن منصور حسن57037

172116.52213.516904.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عرفات احمد عرفات نصر57038

18.52616211316.594.53.55ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عرفات شعبان خاطر الطنطاوي57039

222515.516.512.518.591.545.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415علي المتولي عيد المتولي57040

3027182617.519118.557ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415على عبد المجيد عبد الغني مدين57041

30.525.518251819.51173.56ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عماد امين سليم سليم57042

13221217.51317.577.534ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عمرو احمد السعيد احمد57043

23231724.513.519.51013.54.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415عمرو محمد محمد ابراهيم57044

252417.5201419100.54.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415فارس محمد خليل السيد57045

17261523.5131594.554ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415كريم محسن فهيم ذكي57046

102114.51811.510.57533.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد احمد العوضي محمود57047

8.52110.5211213733.53.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد اسماعيل علي اسماعيل57048

2123162313.51696.553.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد اشرف السيد اسماعيل57049

1414.58.513.5111761.53.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد السيد عبد العال محمد57050

15211320.511.512814.54.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد خالد محمد عبد المالك57051

32282027.51715.5124.56.55.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد رجب عبد الهادى الشربينى57052

24.526.52026.516.514.51145.55.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد صالح سليم محمد57053

23.5221525.515.515.5101.545.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد عثمان عبد هللا طلبه57054

32.52920281717.5126.53.56ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد محمد السيد حسانين57055

30271825.514.5171155.55.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمد ناصر محمد عرفات57056

10.5181815.51212743.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمود محمد عبد الحميد زاهر57057

31281820.513.5161113.57ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415محمود نعيم عبد العزيز على57058

25.52118198.516923.56.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415معاذ عبده المتولي هالل57059

30.528202716.516.512236.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415معوض رمضان معوض احمد57060

6311.51281440.52.56.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415موسى رمضان المتولى رمضان57061

20.52112.5191315.58636ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415نادر ناصر حمزه ابراهيم57062

66121158.54034.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415هاني عنتر احمد علي57063

25.52418.51710.518.595.537.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415يوسف محمد يوسف احمد57064

30.522.51820.511.510.510337ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اسراء احمد علي عبد الهادي57065

10.524.513.515.51217763.56.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اسراء عبد المنعم محمد نصر57066

3522202917.515123.5310ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اسراء عالء احمد حسن57067

18.521.51712.58.515.57847ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اسراء مصطفى اسماعيل مصطفى57068

403020302019140510ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اسماء عبد هللا عبد السالم محمد57069

31.525.519.521.518.519116.53.58.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اسماء وليد الحنفى محمد57070

15.527.517.511.510.517.582.538.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415االء عبد العزيز خليل المتولي57071

2320.519.51812179338.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415الزهراء احمد فريد عرفات57072

3429202719.515129.53.58.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415امال صبري محمد صالح57073

2218.51211.5717713.58ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415اميره شحاته عبد الهادى محمد57074

26.5222025.516181103.59ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415امينه عوض حسن على57075

2523191410189139ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ايمان احمد سعد علي57076

252719.521.511.518104.53.58.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ايمان ايمن عثمان احمد57077

3528.52029.51917.51326.57.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ايمان خالد محمد عبد الخالق57078

37.529.52029.51918135.56.58.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ايمان رمضان مسعد طه57079
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2013.513.52113.5981.55.56.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ايه محمود عبدالـله عطيه امين57080

600.57.57.5121.51.54ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ايه مسعد فؤاد عبد الغني57081

36282027.516.5141286.58.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415بسملة محمد سالمه السيد57082

3126.519.526.51613.5119.53.58ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415بسمله محمد سعد محمد57083

000000000ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415بسنت طه عبد الوهاب طه57084

32.51015.510913774.57ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415تسنيم سليمان عبد هللا عبد الحفيظ57085

302018191714.51042.56.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415تسنيم شعبان السعيد حسن يوسف57086

35.5272028.513.513.5124.579ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415تسنيم صالح سعد محمد57087

3124202316.513.5114.567.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حنان عبد الفتاح الشربيني محمد57088

35262025.51815124.56.58ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415حنين صالح رجب عبد اللطيف57089

341215.515.516119368ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415خلود اشرف السيد عبد المعطي57090

3220.515.5121512.59566.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415خلود صالح سليم عطيه57091

32191711.517.5179758ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415خلود عيد فاروق حسن57092

000000000ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415دنيا محمد ربيع ابراهيم57093

000000000ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415دينا محمد السيد عبد الوهاب57094

ه محمد اسماعيل الحسيني57095 3326.52026.5171312379ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415رؤي

يا عبد العزيز محمد صبحى57096 34.5222021.518.514116.568.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ران

3529202920151336.59.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415رحاب السيد عباس سالمه57097

27.52619.524.515.51611368ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415رضا ابراهيم محمد الصاوي57098

26.52720271716.5117.56.58ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415رضا محمد عبد الفتاح نصر57099

32.529203019.516.513177.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415رواء احمد ابو المعاطي احمد57100

2524.516.5231816.510777ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415روان حسين زغلول محمد57101

27.5281827.519.520120.577.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415روحيه عبد الحكم فتحي المرسي57102

29.52819.527.517.52012288ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415سارة الحسينى ابراهيم عبد المالك57103

27.528.518.528.5182012178ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415سعاد احمد ابراهيم عبد المالك57104

20.52817.521.516.519.510467.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415سعاد عبد هللا نصر الدين محمد57105

152413.51912.5158468ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415سناء حسام ابراهيم محمد57106

3129.519.5301920129610ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415سوسن عبد الناصر عبد الغني السيد57107

35302029.52020134.578ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415شروق سعد علي احمد57108

12.59.51414.5141964.56.55.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415شروق وليد السيد ابراهيم احمد57109

23.5261925.517.516111.547ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415شيماء سعد عبد الحميد بدر57110

2827.518.52618.519118.547.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415صفاء احمد على عبد الهادى57111

17201521.512.5198646.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415فاتن محمود العوضي محمود57112

28301929.51719.5123.577ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415فاطمة الزهراء يوسف محمد يوسف57113

10.5221817.515.518.583.577ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415فاطمه الزهراء ابراهيم علي السيد57114

918161611.51470.566.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415فاطمه نادر حمزه ابراهيم57115

30.52819.528.51918125.577ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415كوثر محمود فؤاد عبد الغني57116

34292030191913278.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ليلى محمد الشبراوى شحاته57117

18.522.518261715.510248ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مروه سالمه علي سالمه57118

35.529.519.529.5202013477.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مريم احمد السيد احمد57119

2420.51925.516.520105.548.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415منار سالم محمد حسن57120

272418.525.517.520112.548ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415منار محمد عبد الفتاح محمد57121

22.52013.523.5131992.547ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415منة الـله خليل ابو المعاطى جاد57122

302619.5251920119.548ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415منة الـله فرج العنانى فرج57123

2624.518.527182011479ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415منيره محمد الهادي ثروت حلمي57124

22251822.51819105.56.57ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مها على زيدان محمد57125

27.52318.52417.519110.558ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مي احمد عبد المالك شحاته57126

1920.51212.516.51780.547.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مي الغريب عثمان الغريب57127
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000000000ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مى عبد العزيز الدندراوى مصطفى57128

38.53019292017.5136.578.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مى ياسر سليمان زكى57129

2221.51622.51417.59648ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ميادة الغريب محمد محمد57130

239.513.518.512.519.57757.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ميادة صالح محمد رزق57131

24.511.51313.513.518.57657.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مياده الحسينى عبد الكريم هاشم57132

209.512.59918.56056.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415مياده السيد عبد العال محمد57133

29.522.5172617.520112.558.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ندا عبد المجيد عبد الغني مدين57134

26.517.518.525.517.520105.578.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415نداء محمد علي اسماعيل57135

17.5161121.511187755.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ندى جمال سراج الدين علي57136

8.513.57.512.510.51652.556.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415نرمين عمرو عثمان محمد57137

2822.518.523.511.52010477ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415نفين ايهاب فريد عبد العزيز57138

21.5231823111596.546.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415نورهان ابو الخير احمد ابراهيم57139

192115.526.59.517.591.576.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415نورهان احمد عبد القادر المتولي57140

25.522.51526.5818.597.576.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415نورهان محمد زين العابدين محمد57141

221916.52713.5209876.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415هبه الحسيني سعد المتولي57142

20.511.515.528141989.577ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415هبه رضا سالمة نصر57143

221718.5271419.598.547ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415هدير سعد عبد هللا شحاته57144

25.528.517.527.5142011377.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415هند شفيق عبد هللا شفيق57145

25.518.5172511199777.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415وفاء عزت خضر احمد57146

31.528.5192915.520123.577ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415يارا السعيد الشبراوى السيد57147

3328.51927.515.520123.577ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415يارا صالح فؤاد عبد الغنى57148

232016.52071286.546.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ياره عبد المغنى ابو الفتوح محمد57149

2020.516.524.5121793.577.5ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ياسمين عرفات طلعت ابراهيم57150

3025.51825.515.520114.587ادارة تمى األمديد  009المالح ع م  0415ياسمين محمود شحاته عبد المالك57151

15.524.513.5221316.588.586.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ابراهيم السيد ابراهيم الصاوى57152

8.5166.55216386.53.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ابراهيم رضا احمد عثمان57153

923.510251113.578.585.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ابراهيم رمضان ابراهيم ابو هاشم57154

917.5820.58146364.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ابراهيم عابد ابراهيم محمد57155

31282030202012989ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد ابراهيم محمد عبد الجواد57156

25281827.517.51911665.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد السيد ابراهيم الصاوى57157

313018.52916.51912586ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد السيد فراج موسي57158

372919.5302020135.586.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد ايمن عبد العال سالمه57159

32.5292029.519.518130.56.57ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد بليغ حمدى يوسف57160

26.52317.527.512.5191075.55.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد حسيب السيد حسيب57161

7201212.56.518.55864ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد رضا احمد عثمان57162

35.52920302019.5134.585.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد رضا رمضان احمد حسن57163

18251528.5121798.585.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد عبد الرحمن سيداحمد محمد57164

35.52819302019.5132.577.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد محمد السعيد احمد57165

34.528193017.51912988ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد محمد السيد يوسف57166

20.527.512.528.515.517.5104.56.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد محمد جمال عبد العاطى احمد57167

13.5251327.513.51592.575.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد محمد سعد عبد الرحمن57168

37291929.519.519.513476.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416احمد محمد شاكر ابراهيم57169

21.527.519.528.518191156.56ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ادهم محمد عالء الدين اسماعيل57170

19.527.517.526.5182010966ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسالم عادل على محمد57171

3929.519.530191713783.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416السيد محمد العدل عوض57172

342819.52817.51712753ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416السيد محمد عبد العاطى عبد الجواد57173

37.52219.528182012584ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416السيد نزيه السيد المتولى57174

393019.5302018.5138.58.54ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416تامر محمود رضوان عبد العال57175
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14.5168.5137.51659.56.53ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416حاتم صالح الدين ابراهيم زكى57176

393019.5301919137.584ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416حازم صالح الدين عطيه محمود57177

382919.53018.518.513584ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416خالد اسامه محمد عبد المقصود57178

25.521.516251211.510063.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416خالد المتولى سعد السعيد57179

3827.519.5302019.513585.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416خالد محمد عثمان ابوهاشم57180

282215.525.515.511106.582.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416رضا محمود العقباوى محمد57181

3829.519.529.517.51713484ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416رياض نصر ابراهيم عيسى57182

3629.517291514.5126.583ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416زياد صالح الدين السيد ابراهيم57183

37.529.519301718.513383.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416زياد فتحى ابراهيم شحاته57184

3930193019.519137.583.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416سعد محمد سعد االمام57185

37.529.52030201613783.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شعبان هاني انور محمود57186

39282030192013683.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شهاب وائل حسن صابر57187

3621162815.516.5116.57.52.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416صبرى المتولى محمد صالح57188

332513.525.513.514.5110.582ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416صالح منصور السيد مأمون57189

36.526193014.514.512682.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عاطف اشرف السعيد حامد57190

33.5281928.516.519.5125.564.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد الرحمن محمد يونس ابراهيم57191

39282030201813768.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد هللا ابراهيم عبد هللا ابراهيم57192

25.510.512.58.51313704.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد هللا محمد مراد شحاته57193

21.57.59610.55.554.555.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد هللا موسى محمد عطيه57194

38282029.519.52013558ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد هللا نصر عثمان احمد57195

38.5281929.51919.51345.58.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد الرحمن احمد محمد احمد بدر57196

3423.517.528.516.518.512055.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد الرحمن محمد طلبه محمد57197

23611.5914.5126454ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد الرحمن موسى محمد عطيه57198

8.512.55118114563ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عبد هللا رشيد عبد السالم عيسي57199

1255.5912.5104465.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عطا عبده عطا يوسف57200

24.51519.51719.58.595.566.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عالء الدين مجدى على محمد57201

3925202819.515131.556.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عالء هانى عبده ابراهيم57202

146.5119151055.53.56ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416على عبده عطا يوسف57203

3820202418.515.5120.547.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عمرو هانى عبد الغفار عطاهللا57204

37.525.520302014.513378ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416عيد صبحى عبد السالم عبد اللطيف57205

30.51219231913103.53.57.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416كريم عصام الدين عبد الغفار محمد57206

37.52320302012.5130.55.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد ابراهيم عبد هللا ابراهيم57207

37.52520302016.5132.558.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد ابو العباس اسماعيل حسن57208

33.519.519.5201710.5109.544ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد احمد جوده صالح57209

2711.52010.5149.5834.54.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد اشرف صبحى الشحات57210

352119.52619.512.512167.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد اشرف محمد محمد عبد الحميد57211

32.51817.524111610356.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد السيد احمد حامد57212

36.52419.530181812899ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد السيد عبد القادر محمد57213

38.52719.529.51818.5132.569ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد انيس عوض حسن57214

34.515.515.5301517110.55.57ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد تامر محمود بصال57215

38.52720302019135.58.58.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد جالل عوض عبده57216

39.52820302019137.58.59ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد حازم مصطفى اسماعيل57217

37.523.52025.518.518.512568ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد سامح السيد عطيه57218

39.527.5203020181378.59ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد صالح الدين محمد عبد اللطيف57219

38.524.5203019191327.58.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد صالح حسن صابر57220

6.5084.55.515.524.534.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد طارق شفيق ابراهيم57221

37272028.515.516.512858ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد عبد الحميد اسماعيل عبد الحميد57222

25.516.5202410.51696.54.56ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد عبد الخالق رمضان احمد57223
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34.529202814.51912677ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد عصام شحاته ابراهيم57224

37.52719.528.518.518.51315.57ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد على السيد محمد57225

38292030201913779.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد عمرو فراج محمد57226

37.52820291618.5130.559ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد مجدى موسى محمد57227

382820291916.51344.58.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد مسعد جاد السيد57228

34.5272027.517171264.56ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد ناصف جميل عيسى57229

3825.52029.52017.513388.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد نصر عثمان احمد57230

29.5202026.58.517.5104.54.57ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمد وائل السيد احمد57231

30.581927.51812.51036.55.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمود السيد محمد حسن57232

3928.520302019137.598ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمود عبد الرحمن محمد عبد الفتاح57233

13.55.51322.516.512.5716.57ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416محمود محمد الشبراوى محمد57234

3310.513281916103.558ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مصطفى ابراهيم منصور ابراهيم57235

8.52.58.51287.539.54.55ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مصطفى عالء مصطفى نجيب57236

153.5716.511.51453.54.56ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مصطفى محمد مصطفى عبيده57237

322010.5291715108.54.57ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ممتاز عادل احمد محمد57238

19810.519.514.517.571.55.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416هانى السيد يوسف عطيه57239

166.5816111457.54.55.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416هانى محمد ابراهيم احمد57240

72.596.5563053ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ياسر محمود ابراهيم محمد57241

92.5420.59.51445.55.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416يوسف محمد عباس عبد الحى57242

19.51212.52417.516.585.55.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416يوسف محمد يوسف على57243

25.58.515.52716.5179357ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسراء احمد حسن ابراهيم57244

262017.525.517.515106.557ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسراء السيد فوزى الداودى عوض57245

3528193018.517130.56.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسراء فوزى فراج ابراهيم ابوسعده57246

227.5614812.557.55.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسراء محمد رجب احمد57247

3827.519.53020191356.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسماء ايمن الشبراوى محمد57248

134.58.519.581453.55.57ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسماء ايمن نبيه محمد57249

2924173019.517119.55.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسماء ايهاب محمد عوض57250

382919302018.513688ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اسماء طه عبد العاطى على الشين57251

35241728111711588.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416االء تامر متولي عبد القادر متولي57252

39.52920302018.5138.5710ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416االء رضا عبد الغنى طلبه57253

382919.5302018136.579.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416االء ضياء الدين فراج عبد الفتاح57254

36.52819211010114.588ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416الزهراء محمد عوض عطيه57255

52417.516.55.51068.578.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416امل ابراهيم حامد محمد57256

382819.5297.520122710ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416امل محمد السيد ابراهيم57257

32.525.518.528814112.56.510ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اميره رضا عباس سليمان57258

34291926.512.51812159.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اميره على عبد السالم طه57259

36.52919301817132.56.510ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416اميره محمود عامر جمعه57260

35.52919.529.51218125.56.58.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ايمان رضوان السيد محمد على57261

382919.529.52018.513659ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ايه رضا السيد صالح57262

5.51.58.551.5132257ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ايه رضا محمود محمد57263

3527192717.516125.589ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ايه موسى حامد شحاته57264

382919301816134810ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416بسمله اسامه محمد محمد سيداحمد57265

372919.5291718131.5810ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416بسمه محمد عوض حامد57266

36302030201813689ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416بسنت تامر عبد المقصود عوض57267

3829203020181377.59ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416تقى هشام محمود ابراهيم الحنفى57268

32.525192710.51511479ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ثناء طارق محمد منصور عبد الحميد57269

2322.515.5141.512.576.56.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416حلوتهم خالد عبد الهادى سالم57270

202617215.512.589.57.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416حنان محمد عبد هللا ابراهيم57271
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29.518.51329.51219102.568ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416حنان هانى السيد سالم57272

382719.5302020134.5109ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416حنين حازم عثمان عبد القادر57273

39.529193019.5201378.59ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416حنين عبد الخالق طلبه عبده57274

17.5171028.51217858.57.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416روان البيومى محمد عطيه57275

3730193020191367.59.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416روزان احمد االحمدى ابراهيم57276

2512.51426.58.51486.555.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ريهام حسام الدين حسانين احمد57277

30.599.523917.5817.55ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416زينب عبد الرحمن محمد ابراهيم57278

37.52819.53019.517.5134.58.58.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ساره فوزى فراج ابراهيم ابوسعده57279

35.530183019.5181338.59ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ساره محمد عوض محمد57280

2416.512.5299.51591.57.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416سالى عالء حمدى يوسف57281

38.53019.530201813886.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416سلمى محمد عبد الفتاح بدر57282

22.5186.5123.51662.55.51.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416سماح انور فرج عبد الرازق57283

38.52820302019136.58.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416سمر بكر على محمد57284

393019.5302019138.588.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شروق احمد رفعت توفيق57285

393019.5302019138.586ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شروق محمد ابراهيم شحاته57286

352919.53019.518.513377.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شهد السيد محمد شحاته57287

36.53020301919135.58.57.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شهد محمد ابراهيم يوسف57288

301610.528.513.517.598.56.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شيرين ياسر عبد الجليل صالح57289

13.51.5138.54.57.5415.52ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416شيماء السعيد محمد احمد57290

3620.517.528.51718.5119.55.59ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416صفاء محمد ابراهيم السيد57291

382918.53017.5171336.58ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416صفاء محمد على اسماعيل احمد57292

37.524.51928.51918128.56.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416علياء السيد رمضان ابوهاشم57293

15.52.5580.513.531.563ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416فيفى جمعه ابراهيم عبد العال57294

35.517.515.526.515.517.5110.574.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416لمياء طارق محمد منصور عبد الحميد57295

29.5101426.51617966.55ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ليلى محمد عبد الرحيم طه57296

37.52819.53019181346.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مريم خالد السيد عبد المجيد57297

382918.53018.51813467ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مريم عثمان منصور محمد عبد الكريم57298

37.52719.530191813367.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مريم عصام محمد السيد57299

36271927.51817127.54.56ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ملك احمد جالل محمد57300

3825.520302019133.578ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ملك شريف محمد سالمه57301

3319.5192918.517.51198.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ملك هانى السيد احمد57302

268.51525.51215.5875.54ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416منه هللا حسنى عبد الغفار ابراهيم57303

3727193019.518.5132.579ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416منه هللا على مصطفى ابراهيم57304

382819.53019.5191357.58.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416منه هللا عماد الدين ابراهيم علي57305

392919.5302020137.57.510ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416منه هللا هانى حمدى رمضان57306

382118.5302019127.579ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416منى ياسر ابراهيم على57307

3722.516.5301919.512557.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مى حاتم شاهين محمد احمد57308

355.512.523.513.5189074.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416مى محمد احمد ابراهيم57309

37.52720301918.5133.576.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ناديه محمود السيد حامد57310

26912.57513.559.553.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416نجالء نصر فتحى محمود57311

16131620108756.52.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ند ا محمد جاد رمضان57312

28.5251928.51012.51116.56.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ندا السيد محمود لطفى57313

37.52919.529.51814133.558ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ندا ايمن السيد يوسف57314

32.5281829.516.516124.55.54.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ندا هانى صديق عبد الجواد57315

352417.528.514.516.5119.556ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ندى رضا العدل ابراهيم57316

342718.52915.51912455.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ندى سعد حسن محمد حسن57317

34251829.515.51312258.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ندى محمد البيومى عبد العاطى57318

362919.5302014.5134.568.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ندى ياسر محمود ابراهيم57319
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3429193015.516127.566.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416نرمين منصور محمد عبد العزيز57320

323018291411.512353.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416نورهان هانى فتحى مقبل57321

35.52818.528.51611.5126.55.53.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416هاجر سامح السيد العوضى57322

15.517.511.5241.55.5706.52.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416هايدى محمد ابراهيم احمد57323

28.525.515272169853ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416وفاء الغريب ابراهيم عرفه57324

35.52919301716130.556ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416يارا رجب عبد الغفار محمد57325

38.52919.5291818.51346.57.5ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416ياسمينا عبد الحميد محمد عبد الحميد57326

38.530203019.5181386.54ادارة تمى األمديد  009محمود ابراهيم سالمة  ع  0416يمنى حاتم محمد منصور57327

15.57.514968.5526.57ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417احمد رمضان اسماعيل ابراهيم اسماعيل57328

97.511.584.56.540.573.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417احمد على عبد الرحمن محمد57329

3827.52025.5201513176.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417احمد محمد راتب متولي57330

15.5517.59.510.595875.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417احمد محمد صالح عبد العزيز57331

28.51818.515.5151495.575.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417احمد مقبل احمد محمد57332

87.564.5583162.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417احمد نعيم عبد العظيم محمد57333

3729.518.523151412376ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417السيد محمد السيد صادق57334

2711.51612913.575.576ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417صالح احمد عبدة احمد57335

12.5314.55373863ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417عبد اللطيف محمد عبد اللطيف السيد57336

18.591673.59546.54ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417عبد هللا عزت عبد الكريم احمد57337

22816.515.511147366ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417عزت محمد عزت بدران57338

29.514.51814.51212.588.56.56ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417عماد مصطفى لطفى عبد الحليم57339

362919.526.518.514.5129.56.56ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417عمر عبد الرحمن المهدى السيد57340

25.516.51711.51116.581.576ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417ماهر محمد شفيق عبد العال57341

2415.51811.59.511.578.55.57ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد احمد عبد القادر عبد الحليم57342

29.52218.519.51813.5107.576.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد اشرف محمود محمد57343

1911.5713.587.55976ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد حسين رمضان عوض57344

18161714814.57376ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد حماده عبد العزيز عطيه57345

145.514.5119105476ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد خيري محمود محمد57346

18.5141814.511.510.576.577ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد رضا عبد الغني محمد سالم57347

191919177.51181.557ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد عبد الهادى السيد عبد الهادى57348

5.51317.515.59.510.56155.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417محمد هاني انور صديق57349

251117.518.513158557.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417االء الشحات عبد الواحد عبد الرزاق57350

271611.518.56.515.579.55.55.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417اميرة محمد السيد محمد57351

32.5141419.51119.5917.56.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417اية فتحى محمد الطاهري57352

31.520.512181419.59676ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417بسمة عصام محمد عبد الواحد57353

3424.516.520132010877.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417رحمة وليد راتب متولى57354

2922141812.519.595.576.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417رشا ماهر محمد عبد المقصود57355

2716.51215.59.52080.575.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417رشا محمد السيد محمد عوض57356

000000000ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417سعديه السيد محمد عرابى57357

3024.518.520142010778ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417صباح ناصر محمد المرسي57358

17.517.5912.58.516.56556.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417عفاف رضا فكرى متولى57359

23.52111.5169.516.581.556.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417ليلى عوض صدقى متولى57360

2526.51522.513.518102.577ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417مديحة اسامة محمد عبد المطلب57361

13.51510.516.54.5166054.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417ملك ناصر منير عبد العاطى57362

32.525.51720.515.51811187ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417منى عوض صالح الدين عوض57363

1520.512.519.591976.556ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417ميار حمدى محمد عرابى57364

32.524.516.5231419110.577ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417ندا السيد حلمى صديق57365

201313.519.510177666ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417ندا رضا السيد حسن57366

31.52617.521.51518111.577.5ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417نسمة محمد محمد صبح57367

Page 1179



Term1

3226.518.51915.520111.587ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417نعمة اسماعيل حمدي اسماعيل57368

2226.519231518105.576ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417نها احمد عبد القادر عبد الحليم57369

10.516.5715.58.513.55866ادارة تمى األمديد  009منصور عبد الرحمن ت أ  0417نورهان رجب جمعه متولى57370

5147.5147.510.54875.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ابراهيم رضا عطيه فرحات57371

27.526.514.52213.51810486ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418احمد مهنى احمد فؤاد57372

362918.5292020132.587.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418احمد وائل صابر محمد57373

2524162816.517.5109.586.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418احمد وليد كامل السيد57374

3226.518.526161811976ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اسامة يسرى حامد عطيه57375

35.5291828.519.518130.586.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اسعد هانى السيد محمود57376

3226.518.52617.517.5120.587ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اسالم يسرى احمد محمد57377

131110.514.5912.55873.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418السيد لطفى المهدى لطفى57378

6.513810.54104274ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418السيد محمد السيد متولى57379

921.51021.57.51569.566.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418حازم محمد ثروت محمد57380

314363112943.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418رشاد ثروت رشاد ابوزيد57381

6.510.52.58.5110.52952.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418سامى رمضان محروس عبد المنعم57382

17.515.511.513.58.51066.566ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418سيف احمد محمد ابو المعاطى57383

11.514.511.512.58105855.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عاطف محمد محمد عاطف عبدة57384

35.520.51720.514.51910888ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عبد الرحمن محجوب محمود ياسين57385

32.526.516.5251619116.567ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عبد الرحمن يسرى حلمى محمد57386

21.517.514.52210.516.58656ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عبد هللا امين محمد امين57387

36.52719.529192013188.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عبد هللا عثمان صبرى عطيه57388

3927.520292020135.588.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عبد هللا مصطفى محمد لطفى السيد57389

39291826.514.51712777ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عمر متحت محمد الوردانى57390

25.5181116101580.567ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عمرو محمد صبحى احمد محمد57391

2313.58185.5156857ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418كريم حمادة راضى عبد الحميد57392

162510.522.51115.58577ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمد اوسامى ابراهيم احمد57393

32281424.512.51711187.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمد حماد محمود الحسينى57394

09.511167043.577ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمد حماده فريد ابراهيم57395

31.520.51423.51118100.587ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمد خالد محمد ابراهيم57396

33.520.515.523.513.514.5106.577ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمد عيد ابراهيم على57397

20.52011.523915.58467ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمد فتحى محمد احمد57398

يد محمد عوض57399 39281929.519.518.513588ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمد وال

37.52918.52919.517.5133.598ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمود السيد احمد ايوب57400

38.526.51828.51917130.578.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمود مصطفى حامد عطيه57401

38.5271727.5191712988.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418محمود ناجى وهيب حسنى57402

15.55.54.516313.544.554ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418مصطفى مجدى عدلى حامد57403

15.516.55.519.56.51563.556.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418نظمى عماد صبحى بدران57404

35291728.51715126.588ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اسراء خالد فوزى عبده57405

20.517.56.519.56.518.570.56.57ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اسراء محمد كمال محمود57406

362917.5281715127.57.57ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اسراء مصطفى راضى السيد57407

29.52915.52618191187.56ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اسماء اشرف السيد السعيد57408

34.52918282020129.577.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418الزهراء ناصر احمد محمد57409

35.528.517.529.518.517129.57.57ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اميرة يوسف احمد محمد57410

3929.51729.520161357.56.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اية السيد صبرى عطيه57411

151297.55.517494.55ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418اية عبد الرحمن محمد عبد السميع57412

352717.529.520201295.56.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ايمان اكرامى محمد عبد اللطيف57413

35.52917.529.52017131.57.56.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ايمان محمد احمد محمد57414

35.52717291818.5126.566.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418بشاير رضا محمد ابو المعاطى57415
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3428.5162919.51712777.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418خلود خالد فوزى عبده57416

2414821.511.514795.54.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418خلود فرحات عطيه فرحات57417

3525.517.528.519.5191267.55.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418رجاء السيد محمد عبد اللطيف57418

3527.51828.520191297.56.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418رحمة احمد عبد الهادى محمد57419

362818.528.520201316.57ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418رشا السعيد عبد هللا محمد57420

232111.521.51215.5895.56.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418روان عبد هللا فاروق عبد هللا قنديل57421

34.52413.51317.519.5102.56.55ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418زينب طارق شحاتة طلبة57422

1211.5714.56.510.551.543.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418سلوى جمعة السيد محمد57423

26.519112512.512.5947.57ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418شرين منتصر نعيم طلبه57424

30.5271626.518.515.5118.576ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418شهد طارق شحاتة طلبة57425

3628.519302018133.56.56.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418صباح شحته الحسينى محمد57426

312715.524.518.517116.566ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418عال بليغ منير السيد57427

30.525.514.527.5191911788ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418علياء رضا محمود عبد العظيم57428

35.528162919.5201288.57.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418علياء سالمة ابراهيم على57429

3021.59.5201215.59388ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418فاطمه الزهراء احمد حلمى محمد57430

000000000ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418مديحه احمد السيد محمد57431

20141116.57.515.56975ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418مرفت حمادة محمود يسين57432

3126152117.517.5110.55.58ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418مى السيد كمال محمود57433

71511.51910.515.5635.57ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ميادة فرج شعبان على57434

3229.517.523.51920121.577.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418نداء هيثم محمد رشدى السعيد57435

33.52815.521.51919.5117.56.58ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ندى احمد زكريا محمود57436

9.525.51318.511.518787.56.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ندى رضا احمد فتحى57437

28.524.51523.51217.5103.57.57.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ندى محمد جوده على57438

31.52314.52518.519.5112.56.58ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418هيام وفدى فؤاد احمد57439

2014.512.51813.51878.566ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418وردة سامى السعدانى عوض57440

36.5281828.5202013178.5ادارة تمى األمديد  009العميد ع  0418ياسمين محمود طلبة عطيه عوض57441

26.52113.514416.5796.56ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419احمد حمدى محمد عبد العاطى57442

253.52.5412.51731ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419احمد سمير محمد شحاته57443

33.52515.525.51718.5116.577.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419احمد محمد السيد محمد57444

26.519.515.52010.520925.57ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419احمد محمد عبد الرؤوف عبد الحليم57445

31.5231625.517.520113.57.57.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419احمد مصطفى عبد الحميد عبد الخالق57446

2219.5122310.518877.57ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419احمد مهنى عزت المتولى57447

33.52516.526182011986.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ادهم عالء مصباح على عطا57448

23.521.51324.512.517.5957.56.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419اسالم فؤاد عبد الحليم السيد57449

31.527.518.525.519.519122.588ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419اسالم هيثم رمضان العشماوى57450

2923.5162417.52011086.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419السيد مصطفى السيد عثمان57451

36.528.518.5281920130.578.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ايمن اشرف محمد حسن57452

30.527.51529.519.52012288.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ايمن حسان يوسف رمضان57453

39.5291929.519.518136.589ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419حمدى عبد هللا محمد طلبه57454

262517.525.513.517107.566ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419سالم سمير فتحى بدران57455

1622.51124131486.587ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419صبحى نصحى محى الدين محمد57456

17.520.51527.512.517.59387.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419عبد الرحمن نابغ بدوي احمد57457

39.527.518.529.517.519132.588ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419عبد هللا احمد نبيل محمد57458

202015.520.511178787.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419عالء رضا علي اسماعيل57459

35.519.517.5221617.5110.587.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419عمار حازم محمد سعد57460

11139.51861557.566ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419فتحى صبرى محمد احمد على57461

3526.518.529.52019.5129.587.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419مالك احمد فاروق عبد الحافظ57462

34.5231727.516.518.5118.575ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419مجدى ايهاب صبرى عبد الفتاح57463
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321716.526.512.516104.566ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محمد اسعد فرج عبد السميع57464

36.52416.528162012176.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محمد رائد محمود محمد57465

17.517.515217.517.578.585.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محمد شحتة زغلى عثمان57466

22.52316.52513.518100.586.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محمد شعبان لطفى محمد57467

511.53.51.5412.552ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محمد عطيه محمد عطيه57468

32.52418231319110.562.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محمود احمد خليل عبد الكريم خليل57469

33.5261823.516.520117.565.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محمود خالد محمد متولى57470

272217.5179.5179364.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419محى الدين رضا محى على57471

75.57.53.54427.562.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419مراد طلعت محمد عبد اللطيف57472

31.5251720.514.516108.556.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ممدوح محمد شوقى صادق57473

34.5271826.519.516125.567.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419مهند هيثم عبد الـله عبد العظيم عبد الـله57474

26.52514.520.511.5129853ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419وائل علم احمد االلفى57475

31.52417.523.51517.5111.556ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ياسر احمد عاطف السعيد57476

34.528192817.51812768.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419اسراء حماده فضل لطفى57477

37301929.52018135.568.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419اسماء اسامه صبرى عبد الفتاح الحسانين57478

30.52716.517.511.51610354.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419اسماء اسماعيل متولى عبد العزيز57479

33.52417.521.51618112.555ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419االء محمد جميل طلبه57480

18151616.5815.573.554ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419االء محمد جميل عفيفى57481

25.522.518.52216.514.510556.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419االء نادر مصطفى دياب57482

35.528192918.51613066ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419الناعسه وليد الشبراوى محمد57483

2721172210.51897.556ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419اموره ياسر اسماعيل الشربينى57484

3729.519.52919.518134.568.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419اميره عبد المجيد اسماعيل الشربينى57485

38302029.52018137.568.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419امينه هانى رمضان الدسوقى57486

21.519122291383.567ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419انجى السعيد عاطف السعيد57487

29.524.518.5301720119.574ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ايمان خالد محمد العشماوي57488

3728193019.520133.584ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ايمان عماد الدين مصطفى فؤاد57489

22.52115.517.512.5198974.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ايه عادل محمد احمد57490

14.513.514.518.510177182ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ايه مجدى حامد عبد المعطى57491

3828.518.529.52019134.584ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ايه محمد يوسف رمضان57492

38281930202013584ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419بسمله حسين ابراهيم حسين57493

3022.514.52418.520109.586ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419جنيهان احمد صبري عطيه57494

17.522.51622.5121990.575ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419دنيا هشام محمد السعيد57495

37.529.51729.52020133.576ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419دولت حماده العوضى عرابى57496

35.526.517.528.5192012786.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419دينا ماجد عبد الحميد عبد الخالق57497

33.5271829.518.519126.575.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419راندا مصطفى محمد عوض57498

252618.527.5182011585.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419رباب اكرم الحسينى اسماعيل57499

2426.51825.516.520110.563.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419رغد احمد محمد ابو الغيط57500

2822.515.5171316.59683.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419رهف عماد الدين عبد العظيم محمد57501

34.527.52029.52018131.585ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ريهام اكرامى صابر حسنى57502

10.512.5141613166683.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419سمر سمير محمد شحاته57503

36.528.52029.519.517.513474ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419سميره محى عبد المحسن على خضر57504

3728.52029.519.518134.585.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419سميه محمد محمود محمد57505

1.55911.52.5529.572.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419شادية عثمان متولى عثمان57506

30.523.5192414.518111.57.53.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419شهد السعيد محمد السعيد57507

3629.519.526.519.51713176.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419شيماء رجب مصطفى دياب57508

22.52418.52613.515.5104.576.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419شيماء لطفى عزت المتولى57509

34.527.51824171712177ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419علياء عاشق محمد سليمان57510

32.52518.52311.516.5110.576.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419علياء لطفى عزت المتولى57511
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34.524.51922.514.515.511557.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419فاطمه احمد السيد فهمى57512

37.53020291913135.577ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419مروه جمال احمد السيد57513

36.528202819.51713287ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419مروه محمد عبد الحميد عبد الخالق57514

37261930191713187ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419مريم عبد الحميد محمد عبد العزيز57515

37.5292027.5201713487.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419منال مصطفى كمال محمد57516

3327.51925.518.517123.577ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419منه هللا هانى على عبد العاطى57517

3328192717.515.5124.557ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419منى احمد محمود ابو العز57518

35.526.51926.51617123.576.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ندى عبد العظيم محى الدين محمد57519

3826.51926.516.519126.577.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419نورهان وائل احمد االلفى57520

1115.5172412.5148067.5ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419وصايف حازم محمود راشد57521

27.518.519.52412.51810287ادارة تمى األمديد  009فصول ابو الصير ع  0419ياسمين هانى صابر احمد57522

3226.518.527.518.516.512377.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ابراهيم حمدى محمود عبد المعبود سعد57523

352719.5291918129.577.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ابراهيم محمد ابراهيم توفيق متولى57524

34.52616.528.518.51712477ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد ابراهيم توفيق فرج سالم57525

33.527192518.51512377ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد اشرف جاد يوسف جاد57526

372919.53019.517.513587ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد السعيد السيد محمد عبد العال57527

21.52419271714.5108.556.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد السيد عبد العزيز ابراهيم57528

34.52518.527.517.51712375.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد ثروت عبد الشكور المرسى على57529

24201822.51615100.566ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد حسن احمد االمام على57530

1815.51421.58.51677.553.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد سعد عوض محمد مراد57531

27.5201825.5161610775.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد شحاته ابراهيم شحاته على57532

362819.5302016133.577.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد صبحى المرسى محمد المرسى57533

32.5282028.516.517.5125.566ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد عابد عبد اللطيف محمود احمد57534

3425.519.52917.517125.586ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد عالء الدين احمد ابراهيم متولى57535

31.52619.526.516.51812065ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد محمد السعيد عباس محمد57536

28.525192213.514.510854ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد محمد طلعت السيد مطاوع57537

30.527.519.529.5191812665ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد محمد محمود محمد سالم57538

32.52816.529.52019126.575.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد محمد محى الدين عبد البصير57539

37.53019.530202013775.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد مصطفى على السيد اسماعيل57540

36.52819.529.52018133.585.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420احمد ناجي السيد شحاته سالم57541

322319.527.51417.511675.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ادهم عصام عبد الطيف جاد يوسف57542

322317.52614.51811366.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسامة ابراهيم عبد الفتاح ابراهيم حبيب57543

26.512.51721.514.5179264.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسالم احمد المتولى احمد قنديل57544

3211.518.5251417.510145ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسالم السيد ابراهيم شحاته على57545

3526.519271618123.565.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسالم محمد صبحى محمود السيد57546

30281926.51617.5119.545.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اشرف عماد محمود توفيق رضوان57547

27.52316.524.511.517.510365.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420السعيد ابراهيم السيد عبد الهادى ابراهيم57548

33.52718.52718.516124.574.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420السعيد عصام السعيد السيد شبانه57549

30.51719241415104.575ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420السيد ايراهيم محمد السعيد سالم57550

29.521.519.526.5101510766ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420السيد محمد صبحى عيد محمد57551

32.521.5202613.515.5113.556ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420السيد محمد فوزي محمد سالم57552

29.528192617.51312057.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420انس عثمان متولى محمد عطيه57553

28191923.512.51610266ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420حمدى حماده حمدى عبد العال محمد57554

33.5241925.5141511667.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420خالد سامى عوض على جاد الحق57555

2814.51724.511.51795.567ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420خالد عادل عبد الوهاب اسماعيل محمود57556

2310.516.522.51016.582.577ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420خالد محمد ابراهيم على محمد57557

32.527192714.51812065.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420خالد محمود ماهر محمد شبانه57558

000000000ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رضا حسن على محمد خلف57559
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33.53020292018132.567.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420سالم رضا محمد رجب السيسى57560

24.518.5172613199957ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420سالم محمد شحاته سالم محمد57561

20.51717.52711159356ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420شادي رضا مصطفى محمد سعد57562

3324.517.524.515.514.511551.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عبد الرحمن حمدى عبد الصمد فرج محمد57563

3024.517.523.51414109.561.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عبد الرحمن مصباح محمد عبد المعطى العدوى57564

27.524.517.523.514.512107.561.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عبد المجيد رضا عبد المجيد عوض عبد المنعم57565

35.52819.528.51813129.552ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عزت احمد عزت على محمد57566

222619.5281213107.552.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عصام محمد فوزى محمود احمد57567

111217.5216.5106851.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420على حمدى على المرسى الشربينى57568

382920302012.51377.52.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420على رضا السيد محمد عبد العال57569

37292028.52013134.552.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عماد طلعت مصطفى يوسف احمد57570

15.513.51624611.57551ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عماد محمد احمد محمد احمد57571

6.59.513.5177.59544.51.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عماد محمد صبحى حسن محمود57572

36292029.519.516.51348.52.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عمار ياسر احمد مصطفى ابو العال57573

2913.518271514102.561.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عمر السيد ابراهيم هالل بركات57574

3427192618.511.5124.551.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عمرو خالد عبد اللطيف محمود احمد57575

33.526.51926.517.513.512361.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عمرو محمود عبد المعبود على محمد57576

34.52919.524.51917126.581.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420فارس مصطفى اسماعيل عوض السيد57577

281918.5171511.597.561ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420فوزى احمد فوزى المتولى احمد57578

28.526.5192217.516113.55.52.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420كريم اسماعيل عوض فرج محمد57579

3529203019.516.5133.553ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420كريم محمد حماد محمد على57580

182311.513.58.516.574.542.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مؤمن شوقى شاهين العدوى جبر57581

36.5292029.519.518134.561.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد ابراهيم حسن عبد الحميد ابراهيم57582

1015916.55.512.5566.54ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد احمد سالم محمد السيد57583

1714.514.517.561469.57.53ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد اسامه محمد سالم محمد57584

13.5181115.58.512.566.544ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد السعيد محمد محمود سيد احمد57585

3.5117.517.561145.553ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد السيد محمد سالم السيد57586

39.53020302017139.56.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد المتولى توفيق المتولى السيد57587

38.53020302016.5138.586.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد امير محمد عبد الحميد عبده57588

292015.522.510.514.597.57.54ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد حسام محمود اسماعيل محمود57589

22.519.516.5239.513.59145ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد حسن محمود محمد احمد57590

27.52715.524.51215106.55.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد رضا عبده عبد الحميد عبده57591

23.520.512.51910.516866.55.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد رضا علي اسماعيل عمر57592

3628.520301915133.586ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد رضا فوزى محمود عبد الغفار57593

38.528.5203019.518136.586ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد رضا محمد جاد يوسف57594

31.513.518.5199.515928.55.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد طلعت محمد ابراهيم احمد57595

352419.5231215113.586.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد عادل صبحى المرسى على57596

32.529202817.51712785.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد عالء السعيد محمودمحمد57597

36.52719.52815.516126.586ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد علي توفيق المرسي كساب57598

24289.520.59.510.591.584.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد عماد فوزى عبد الموجود ابو النصر57599

30.525.51923.59.515.51085.54.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد محمود عوض ابو الفتوح احمد57600

3526.51924.59.515.5114.55.55ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمد نعيم فوزي محمد سالم57601

31.523.51523.511.5161055.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود ابراهيم متولى محمد عطيه57602

12.56.510.518.5814565.55ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود السيد احمد محمد سعد نجم57603

12.5111019.5813615.54ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود السيد صبحى محسوب57604

17151423.511.514.58166ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود السيد محمود احمد البسيونى57605

2112.510228.513.5745.54.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود حسن محمود محمد احمد57606

23.516.510228.51380.563.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود رضا صديق سالمة عقل57607
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25.51818.527.514.5161045.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود عادل محمود محمد عثمان57608

26.523.516.526.51114.510464.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود محمد عوض عبد الهادى سالم57609

251913.524.514.51396.572.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420محمود محمد محمود عوض ابراهيم57610

302312.526.512.516104.55.55.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مصطفى احمد السيد احمد مقبل57611

272014.5261215.599.575.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مصطفى احمد جاد عماره محمد جبر57612

27.519.51625.51613104.566ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مصطفى المتولى احمد محمد خلف57613

26.5151624.51210.5946.54.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مصطفى عماد مصطفى محمد حماد57614

2815.5825.51114885.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نبيل محمد فتحى عبد المعطى شبانه57615

17.5129.519.57.513.5665.55ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نبيل هانى نبيل فرحات اسماعيل57616

3320.519.5261815.51174.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420يوسف محمد يوسف محمد ابراهيم57617

15.515112111.515.5745.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسراء احمد السيد محمود السيد57618

29.521.51422161610367ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسراء اشرف السيد احمد سالم57619

3728.519.53020171355.57.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسراء حسام منصور عبد الموجود على57620

37.529.5203020191375.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسراء عاطف احمد سالم السيد57621

31.523.51422.514.5171065.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسماء السعيد عبد العاطى السبد محمود57622

119.5717.55.51350.54.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسماء رضا ابراهيم سليمان مجاهد57623

3523.5182819.518.512469ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسماء فتحى فاروق السيد المرسى57624

31.523.51729.517.517.51196.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسماء محمد صبحي اسماعيل يوسف57625

362618.529.519.517.5129.567ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اسماء محمود عثمان محمد ابو العنين57626

272317.526.516.515.5110.566ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420االء حمدى احمد شفيق  حسن57627

33.525.51828.51918.5124.5710ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420االء عزت محمد مصطفى احمد شريف57628

28.5261927.517.518118.57.59.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420االء محمد امين محمد احمد57629

27.519.517.521.5141910068ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420امال السيد محمد السعيد عبد العال57630

32.524.5192818.517122.588.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420اميره محمد حسنى سالم السيد57631

3827.520302019135.57.59ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايات رضا احمد شحاته سالم57632

38.52720302019135.588.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايمان سعد حسن عبد الحميد ابراهيم57633

30.52419271919119.55.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايه احمد لطفى محمد متولى57634

32.523.51928.51619119.568.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايه سامى محمود عبد العاطى شحاته57635

38.529.52029.52018137.558.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايه محمد حسنى سالم السيد57636

31.525.51928.51819122.556ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايه محمد عبد هللا ابراهيم متولى57637

342819.529.51818.512958.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايه مصطفى السيد محمود على57638

35231929.51916125.55.57.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايه مصطفى محمد سلطان موسى57639

3427.518.5291917.512857ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ايه معتز ابراهيم صالح ابراهيم57640

35.52918.52919.517131.57.57.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420بسمله المتولى السيد المتولى السيد57641

35.52819.529.519.51713267ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420بسمله محمود عبد الحليم ابو العطا57642

35.525162918.52012485ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420بسمه سالم صبحى سالم عطيه57643

3929203019.517137.585.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420حنين محمد احمد محمد عطيه57644

2922.51826.512.517108.584ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420خلود محمد ماهر محمد شبانه57645

38302030201813895.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دعاء ابراهيم حسن عبد الحميد ابراهيم57646

3727.51629.517.519127.586ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دنيا السيد سالم على على57647

3019.51525.5111910165ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دنيا رضا عثمان مصطفى السيد57648

38.5281828.5171913085ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دنيا عالء رفعت بدوى على57649

2821.512.52110.517.593.584.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دنيا محمد صادق صديق عطوه57650

3826202720201318.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دنيا مصطفى عبد الباسط مصطفى يوسف57651

2419.5121981982.56.54.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دينا محمود احمد محمد احمد57652

2018.56216.5197284ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420دينا مصطفى المتولى ايوب سالم57653

30.52919281820124.57.54.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رحمه ابراهيم توفيق السيد محمد57654

332416.5281520116.57.55.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رحمه احمد عبد الرازق مقبل فرحات57655
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17161522.561976.552.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رحمه السيد عبد الصمد ابو العنين57656

36.528.517.529.519201317.53.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رحمه عماد محمد السعيد عبد العال57657

36.52917.53019.518.5132.57.53.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رحمه يوسف عبد اللطيف جاد يوسف57658

33.52816.527.519.51812553.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رغدة محمود سامى صابرابراهيم57659

30.52115.526161910954.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رنا سعد محمد جاد عوض57660

36.526.518.53018.519.51307.54ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420روان اسالم السيد محمود على الحلوانى57661

39291928.52020135.57.53ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420روان السيد عبد الوهاب سيداحمد على57662

35.52717.52613.519119.57.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420روان محمد جاد مصطفى على57663

382919.5302020136.58.58.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420روان محمود معتمد ايراهيم على57664

37.52818.53020201348.58ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420روان مدحت عبد الرحيم سيد احمد57665

36.52719.528.52019131.58.55ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420روضه رضا فوده عبد المعبود سالم57666

35.52919.528.52020132.58.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420رويدا صبحى ابراهيم ريحان57667

3528.518.529.519.519.51316.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420زينب السيد محمد السيد احمد رزق57668

37.52819.53019.520134.57.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420زينب عصام سعد ابراهيم محمود57669

23.520.5151610.51685.544ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ساره صبحى جاد يوسف على57670

38.528.519.53018.519.51358.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ساره عادل عبد المعبود عبد المعبود سالم57671

3829193017.519133.57.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420سلمى عادل محمد امين محمد57672

3929.518.53018201358.57.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420سلوى محمود مندوه عثمان اسماعيل57673

36.527.518.527.52018.51308.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420سماح محمود سعد حسين حبيب57674

34231723.51316.5110.58.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420سمر سعد محمود احمد ابراهيم57675

3527182615151218.57.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420سميحه عبد السالم السيد محمد الشحات57676

37281928.51517127.56.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420شرين طلعت يوسف احمد متولى57677

352718.527.517181257.57ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420شيماء محمد مصطفى حسن محمد57678

372819.529.518.517.5132.57.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420عفاف محمود السيد احمد سلطان57679

37.52819.52918.519132.58.56ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420فاتن محمد المتولى احمد محمد57680

36.52719.528.517.5171298.56.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420فاطمه احمد متولى محمد اسماعيل57681

3424.517241514114.575.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420فايزه احمد السيد السعيد بخيت57682

26.52518.529.512.51811263ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420لمياء محمد يسن طه ابراهيم57683

28.5171326.59.51994.564ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مرنا ابراهيم احمد سيداحمد57684

282718301717.512053ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مروه محمد سالم السعيد سالم57685

362815.52918.519.51278.53.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مروه محمد عبد الفتاح عبد الوهاب57686

38.52919302019136.58.52.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مريم احمد شاكر ابراهيم رفاعى57687

38.526.518.529.519.517.5132.553ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مريم احمد مصطفى على محروس57688

212311.524.51016907.53ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مريم سعد محمد عبد المعطى57689

332616.52814.52011853ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مريم شريف محمد صادق طه57690

3629193019.519133.562.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420مريم محمد السيد محمد المرسى57691

1825.514.5292017.510753ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ملك مصطفى عبد المعطى عوض ابراهيم57692

30251527.51518.5112.542.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420منار السعيد احمد على سيد احمد57693

3427.5192918.52012853ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420منى حمدى محمود توفيق رضوان57694

27.525.517.53013.51811453ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420منى رضا ابراهيم محمود على57695

2824173012.517.5111.553ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ناديه السيد سعد صبحى57696

30.52617.530141611853ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ناديه توفيق عبد العاطى داود محمد57697

2824.517.52913.513.5112.553ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نانسى محمد صبحى على السيد57698

22271729.51312108.53.53ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ناهد محمد محمود السيد سالم57699

30.52715.529.51514117.543ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى احمد عبد الرحيم سيد احمد57700

25.52617291415.5111.583.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى احمد محمود محمد57701

35.529.518.5302020133.583.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى السعيد صبحي المرسي على57702

8123.56.51143182ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى السيد طلبه منصور هالل57703
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3525.51927.519.518.5126.585.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى سعد رضوان محمد ايوب57704

3427.57.5201719.510684.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى عثمان ابراهيم عثمان ابراهيم57705

32.5211023.512209984.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى محمد عبد الكريم المرسى رمضان57706

32.527162515.51811684.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ندى محمود مصطفى محمد قنديل57707

2921102211.51793.584ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نسمه محمد محمود عبد العال على57708

22.5157.517.59.5177283.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نورا ابراهيم صادق عبد المقصود57709

31.5261719.5142010885.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نورا احمد يسن طه ابراهيم57710

18.51561551959.584ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نورا السيد محمد رضا فرحات مقبل57711

26.52192010.5208785.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نورهان محمد السيد عبد النبى حبيب57712

20.522.59169187782ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420نيفين احمد توفيق السيد محمد57713

3629.520301917.5134.574.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420هاجر اسامه محمود ابراهيم عبده57714

18239.516714.573.573ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420هبه محمد احمد محمود احمد57715

33.5241926.518.519121.57.53.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420هدى عيد عبد السميع محمود السيد57716

20.5218.5135146884.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420هدى مصطفى محمد ابو القمصان57717

27.5248.515.571782.584.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ورده السيد احمد فرج57718

3017.59.518.5717.582.585ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420وفاء سالم فوده عبد المعبود سالم57719

32.52516.523.51318110.585.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ياسمين بدوى محمد احمد احمد57720

352917.524.513.520119.586ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ياسمين عادل طه على عابدين57721

3426.51722.514.520114.588.5ادارة تمى األمديد  009الشهيد السيد رافت مقبل ع  0420ياسمين عالء الدين السيد عبد الحميد اسماعيل57722

25.524.510.5249.514.5947.57ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ابراهيم محمد صديق سالم احمد57723

15249228.517.578.57.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد ابراهيم حلمى محمد عطيه57724

21268.525.513.51794.587ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد ابراهيم محمد عبد العال محمد57725

23.52311.52414189687ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد السعيد المتولى السيد السيد احمد57726

36.528.5202917.520131.586.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد السيد محمد معوض ابراهيم57727

302314.5271320107.587.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد صبحى على حسن محمد57728

2924.515.527.518.519.51157.57ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد عبد العال محمد عبد العال خليفه57729

32.5261725.513.517114.588ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد على صبحى على السيد57730

24.52717.525.51217.5106.588ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد عماد عيد محمود محمد57731

1721523713737.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد عوض السعيد عبد الفتاح57732

25.52615241416104.587ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد محمد احمد مصطفى اسماعيل57733

23.521.510.524.58.515.588.57.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد محمد السيد احمد57734

27.5217.523.5712.586.57.55ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد محمد عبد العزيز المرسى العشماوى57735

27.526.51425.511.51710588ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421احمد محمود العدوى سليم العدوى57736

34.5271827.51817.512585.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ادهم محمد احمد مصطفى ابو العال57737

26.52411.5249.516.595.586.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اسالم السيد السعيد اسماعيل احمد57738

14.52713.52610.515.591.57.56ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اسالم سالم صبحى عبد المجيد حسن57739

312717.527.5152011887.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اشرف ايمن محمود السيد سيد احمد57740

31251525.516.5161137.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اشرف منصور حسن منصور سيد احمد57741

25.5271525.58.515101.57.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421السيد عماد فرج كامل فرج57742

18.5241325.51015917.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421السيد عماد محمد عبد العال السيد57743

3122.51526.513.520108.587ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421السيد محمد السيد على ابراهيم57744

3524162814.519117.57.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421السيد محمد عبده طه محمد57745

24.515.515.526.511.51993.588ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421باسم السيد احمد اسماعيل رمضان57746

19.51913.526.5101488.587ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421باسم صبرى نجم سعد نجم57747

35.52717.530171712787ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421حازم اشرف يوسف محمد ابراهيم57748

32.52317.53018.518.5121.588ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421حمدى محمد حمدى صبحى عبد الحافظ57749

3125.51929.5191912487.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421زياد احمد محمد بركات بركات57750

25.517.5925.58.515.5866.56ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421زياد حسن احمد عبد العزيز محمد57751
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332512.5261017106.56.57ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421زياد محمد السيد مقبل فرحات57752

2714.510.524.57.516.58476.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421سامى ابراهيم عزت على ابراهيم57753

22.51662591478.56.56.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421سعد رضا محمد ابراهيم السيد57754

3325.51726.51615.51186.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ضياء ابراهيم على على السيد محمد57755

31.519.51825.515.515.51105.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421عثمان وليد عثمان ابراهيم محمد57756

3628.519291917.5131.56.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421على سعد احمد سعد السيد57757

14.5171126.51014.57967.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421عمار احمد عبد الباقى سليم محمد57758

34.52618.528171912478ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421عمرو عبد الفتاح محمود شحاته السيد57759

30.523.518.52513.517.511188ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد احمد رفعت احمد طه57760

37.529.519.53018.51913578ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد اشرف محمد على ابراهيم57761

14.518.51625913.58376.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد السيد مصطفى مصطفى موافى57762

34281928.517.51812779ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد خليل ابراهيم محمد ابراهيم57763

282618.52814.517.511577.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد رضا السيد عبد العال محمد57764

37.5302029.51918.513678ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد طارق محمد سالم سليم57765

2316.511.519615.57678ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد عاطف احمد السعيد محمد57766

3628.51928.51517.512779ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد مدحت محمد رضا سيد احمد57767

3729183018.517132.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد مصطفى محمد سليم محمد57768

3128.515.528131511678ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد هانى السيد سعد السيد57769

3426162612.518.5114.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد وائل سالم جاد العزازى57770

20.525.514.5237.5159168.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمد وليد عثمان اسماعيل السيد57771

2324.512207.5158778.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود احمد عوض عبد القادر منصور57772

221812.520.58.515.581.567.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود احمد محمود عبد الفتاح محمود57773

3528.5182518.51712567.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود السيد محمود اسماعيل محمد خطاب57774

18.523820.5513.5754.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود جمال محمد ابراهيم رفاعي57775

36.528.51727.515.51712578ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود رضا صبرى حافظ احمد57776

1323.516.523.5101686.56.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود عبد المجيد صبحى عبد المجيد حسن57777

22.520.51422.581387.567.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود عماد عبد السالم سعد السيد57778

2722.513.5248.51795.568.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود محمد السيد سعد السيد57779

26.522.51426.59.516.59968ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود محمد سالم كامل ابراهيم57780

22.5201225.59.51689.567.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود محمد سليم احمد البندارى57781

2823.515271217105.56.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421محمود يحى ابراهيم محمد العيسوى57782

2622.512.52512.51698.577.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421مصطفى اسماعيل عثمان اسماعيل عثمان57783

302314.525.513.518106.578ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421مصطفى خالد مصطفى عبد العزيزالسيد57784

32251426111810878.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421مصطفى محمد مصطفى عبد العزيز السيد57785

38.527.519.5302018135.577.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نبيل على نبيل عبد الوهاب السيد57786

38.52919.530201913778ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نور اسالم محمد شاهين ابراهيم57787

3827.519.529.52016134.568ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اسراء حسام صالح رفعت يوسف57788

3723.519291815126.568.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اسماء احمد محمد رضا سيداحمد57789

392819.53018.51613568.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اسماء السيد فرج كامل فرج57790

36271828.51915128.578.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اسماء محمود محمد على الديسطى57791

312215.527.5171611377.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421االء السيد محمد اسماعيل السيد57792

33.52117.52815.514115.568ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421امال عبد الحميد صبحى عيد محمد57793

34.5251827.515.514.5120.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421امنيه احمد عوض ابراهيم على57794

36.52818.527.514.514.512578ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421اميره احمد عثمان اسماعيل السيد57795

26171824.51414.599.578.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ايات محمد محمود عوض حسن57796

3527.518.53018.516129.588.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ايمان احمد ابراهيم محمد ابراهيم57797

392719.5302016.5135.588ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ايمان عماد صبحى المتولى احمد57798

2513.515.52614.514.594.558ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ايمان محمود صبحى على محمد57799
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35.524.5182616.517.5120.588ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ايمان يحى على على السيد57800

3928.5193018.5171357.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ايه سالم سعد محمد ابراهيم57801

38.528.520302017.51377.59ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421جيهان احمد فوزى محمود احمد57802

301615248.51793.576ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421خلود خالد محمد عبد الوهاب محمد57803

35.52316.523.513.5181127.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421دنيا احمد السيد على ابراهيم57804

3725192718.517126.577.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421دنيا احمد العدوى سليم العدوى57805

3930202919.515137.577.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421دنيا السيد فتحى محمود ابراهيم57806

3920.51719.517121138.59.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421رحاب صبحى محمد ابراهيم السيد مرزوق57807

38.527.52028.519.51713479.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421رحمه صبحى ابراهيم محمد صالح57808

28.521.5723610.58676.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421رشا رضا السعيد محمد احمد57809

39.528.5192819.517.5134.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421روان عبد الناصر رضا سالم العدوى57810

39.528203018.51713679ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421روان عوض عبد هللا محمود سيد احمد57811

37.524.518.53017.51712879ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421روضه احمد محمد مقبل حسن57812

39.528.519.5301818135.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421زينب محمود فتحى محمود ابراهيم57813

39.528.519.529.5181713578.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ساره محمد احمد يونس موافى57814

35.52618281418121.578ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ساره محمد صديق سالم احمد57815

31189.527.510189669.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421سماح السيد محمود على عبده57816

39.528.51929.51918135.579.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421سميره احمد عبد الفتاح محمد ابراهيم57817

39.528.520302017.513879.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421سهام سالم السعيد اسماعيل محمد57818

39.53020302019139.5810ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421سهر عالء سمير لطفى سالم57819

372014.52618.517.511678.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421شروق شحاته شحاته المتولى منصور57820

37.528.518.529.519.517133.5710ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421شهد اسماعيل عثمان اسماعيل السيد57821

36.527.51528.51918126.579.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421شهد محمود توفيق محمد احمد57822

37.51917.52816.517118.589.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421شيماء حسن السيد مقبل حسن57823

39.528.520302017138810ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ضحى ابراهيم محمد عوض على57824

392519.529.516.517.5129.579.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ضحى السيد سعد احمدعلى57825

3822.516.529.512.51811979.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ضحى محسن سعد توفيق ابراهيم57826

38.521.515.528.5131811778.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ضحى محمود محمد احمدطه57827

36.530202615.51812879ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421عال عاطف عبد الجليل محمود سعد57828

3725.518.525.51419120.577ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421غاده محمد توفيق المتولى احمد57829

3225192413.516113.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421مريم اسامه محمود اسماعيل محمد57830

39.52920302018138.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421مريم السعيد نجم سعدمحمد57831

35.52117.520161611078ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421مريم هانى شاكر جبر محمد57832

32.51717.514.51414.595.576.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421منار محمد احمد عطيه يوسف57833

2813.510.5139147466.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421منه هللا محمد احمد محمد على57834

31.518.516.519.515.516.5101.578ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421منه هللا محمد متولى مصطفى متولى57835

32281726.51819121.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421منى عالء اسماعيل ابراهيم محمد57836

35292028.51718129.578.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ميادة رضا عوض فرحات على57837

39.530203019.51913988.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ميار السيد احمد يونس موافى57838

3019.51717.511.518.595.586.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ميار مصطفى حامد سليم ابو العطا57839

3517.517.525.51417109.55.57.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نادين رضا جاد سالم على57840

35.523.5182614.518117.578.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ناديه مصطفى احمد السيد احمد57841

37.527202618.51812989ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ناديه مصطفى محمود محمود احمد57842

38.52920302018137.578.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نبيله ايمن احمد سعد السيد57843

37292028.51918133.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ندى احمد عزت احمد حافظ57844

32.512.516.5251418100.579ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ندى احمد عيد محمود محمد57845

37.528202919.516.513478.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ندى السعيد خيرى سليم ابو العطا57846

382519.52818.518.512989ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ندى السعيد محمود محمد البغدادى57847
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322219.52617.517.511779.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ندى السيد محمد السيد محمد57848

30.527202917.517.51247.58.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ندى مصطفى رياض عبد الخالق سيد احمد57849

38.528.52029.519.516.51368.59ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ندى مصطفى عبد اللطيف سالم العدوى57850

37.528202919.519.51347.58.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نسمه السيد صبحى ابراهيم احمد57851

332517.52515.5191168.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نسمه طارق احمد السعيد محمد57852

هدى محمد السيد ابراهيم السيد57853 332616.526.515.518.5117.57.58ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نورال

32.525.517.525.516.519117.588.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نورهان حسن السيد حامد حسن57854

3026.513.524.512.51710788ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نورهان محمد السيد ابراهيم السيد57855

34.52617.53018201268.59.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نورهان محمد ثروت رمضان عماره57856

28.5251626.515.518111.589ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نورهان محمد محمود محمد السيد57857

34.526.5142614.519115.588.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421نيره احمد سليم احمد البندارى57858

34.527.51628.51618.5122.58.59.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421هاجر يحى محمد متولى محمد57859

37.53019302020136.58.59.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421هاله محسن ابراهيم محمد صالح57860

3827.517.52917.519129.58.59.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421هناء المرسى عوض على57861

2924.51628.514.519.5112.588.5ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ورده صبرى فرج طلبه السيد57862

37.52817.530192013289ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421والء محمد احمد محمود احمد العيسوى57863

000000000ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421يارا ايمن رأفت محمد طلبه57864

39.52918.53019201369.59ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ياسمين حسام صبرى محمود57865

34.527.517.52916.5201257.59ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421ياسمين خطاب محمد اسماعيل محمد57866

38.529.518.528.5202013589ادارة تمى األمديد  009مجمع ابو داود ع  0421يمني اسامه عبد الرحيم ابو زيد السيد57867

21.52217239.5209388.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ابراهيم صالح رشدى عبد الحليم57868

10.5171218.59196754.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422احمد السيد انور احمد57869

2822.517251520107.587.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422احمد السيد سعد حسين57870

32.521.516.525.51418.51108.58ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422احمد رمضان محمد محمد57871

31.52617.52414.519113.588.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422احمد كمال محمد ابراهيم57872

2623.5172410.52010186ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422احمد محمد عبد الباسط السيد57873

17.526142713.5189885ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422احمد محمد عبد السالم ابو الفتوح57874

33.526.517.5261518.5118.589ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422اسامة عبد الرحمن بشرى محمد57875

31.52617261518115.589.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422اسالم سعيد محمد السيد57876

35.52617.5281619.512389ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422السيد محمد محمد حمزه57877

2925.51624.512.515.5107.587ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422السيد هاني بالل السيد57878

30.52817251418114.58.57.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422امير محمد جاد عثمان57879

6.5211521.510.51674.55.56ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422انور يحي محمد احمد57880

24.5201725.513.517.5100.587.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ايمن عبد الموجود محمد عبد الحميد57881

11.5241425101584.568.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ثروت صبحى عطوه محمد57882

7.5187.517.571457.54.57ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422حمدى صبحى عبد السميع على خميس57883

23.526.515231315.51017.58.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422حمزة ثروت عبد العظيم محمد57884

3526.516271417.5118.569ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422رحيم شاكر همام محمد57885

27.516.514.524121794.55.57.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422رضا متولى محمد السعيد57886

16221624.514.515.59358ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ضياء محمد محمد عبد الحميد57887

192117.525.51517.5988.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422عمار عبد الهادى محمد عبد الهادى57888

2524.51625.514.517.5105.58.58.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422عمر فتحى احمد عبد العال57889

11.520.515.52611.516.5857.55.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422عمران السيد مسلم على57890

302916.5281519.5118.58.58ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422عمرو خالد محمد عبد الغنى57891

9.526.515.524.51318.58975ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422فارس محمد حجاج محمد57892

13.51914.526.5816.581.58.56.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422محمد احمد السيد احمد57893

32.52617.526.51716.5119.58.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422محمد احمد محمد صالح57894

3428.5172717.5181248.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422محمد رأفت محمد عبد اللطيف57895
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15.527.5172512.515.597.58.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422محمد عالء ابوخطوه حسين57896

3124.5172714.518.51148.57.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422محمد فاروق محسن ابراهيم57897

3227.5162817.5201218.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422محمود محمد احمد منصور57898

312517.5291918121.58.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422نادر احمد فهمى عباس57899

1722.5172215.516.5948.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ناصر ياسر جمعه مطر57900

2023.517.517.513.518928.54ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422اسراء صالح عبد الحميد عبد الحليم57901

333017.527.518171268.54.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422اسماء احمد عبد الستار محمود ابراهيم57902

10.51911189.512.5683.54ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422اسماء محمود السيد عوض57903

20.52614.520.51114.592.587ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422امل على محمد على57904

000000000ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422امينه محمد عطيه محمد57905

302719.525.517181198.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ايه السعيد محمد عبد الحميد57906

1826.518.52412179985.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422بدريه صبحى كامل ابو الفتوح57907

17241824.51216.595.57.54ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422بسمة اشرف مسلم على57908

35.528.52029.52019133.58.54.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422حنان السعيد محمد مصطفى57909

38.5292029.5192013699.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422حنين صبحي محمد جاد57910

1323.513.523.50.515.57447.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422خضره السيد عبد الرحيم عوضين57911

312818.5281319118.58.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422خلود احمد محمود محمد57912

27.52818.52611.519.5111.579.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422رحمه فرحات رمضان على57913

28.5291924.51019.511169ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422سالى صابر محمد احمد57914

23.5291924.59.520105.54.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422سالى صبحى عطوه محمد57915

29281925.51119112.54.510ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ساميه يسري محمد زكي57916

1119162710.517.583.55.55.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422سناء محمد عبد الرحمن السعيد57917

11.518132181471.563.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422سهام ثروت صابر احمد57918

33.525.517.5191720112.58.58.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422شروق عادل عبد المحسن ابراهيم57919

38.528.5202919.520135.58.510ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422شهد محمود عبد الحميد فرج57920

382919.529.519201358.510ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422شهد هانى عبد الحكيم عبد الحى57921

37292029.519.5201359.510ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422لبنى اسامة محمود السيد57922

36.5292029.518.520133.59.510ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422محاسن ابراهيم عطيه اسماعيل57923

302817.528.51819.51228.58.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422مريم رضا سالم عبد الكريم57924

27.52917.5291818.51218.58ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422مريم صبحي رمضان عواد57925

29.527.517.5271720118.567.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422مريم عطيه عطيه يوسف57926

332920291820129610ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422مريم محمود حسن عبده57927

272716.5269.5151068.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422مريم مصطفى محمود احمد57928

33.52819271719.5124.58.510ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422منه عبد المقصود عرفات عبد المقصود57929

92717.526.512.51892.569.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422منه محمد منصور محمد57930

2824.517.5261219.51088.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422منى عثمان السيد جاد57931

292718.5271419115.58.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422منى محمد عبد الفتاح محمد عطا57932

262315.524.51018998.57.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422مياده السيد وهبه عبد العليم57933

20.52014.5215.51981.58.58.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ندى حسام محمد السيد57934

10.500201412.506ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422نسمة عالء محمد احمد57935

3328.5192615.5201226.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422نورا احمد محمد صادق57936

30.52618.526.512.5201148.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422نورا محمود عبد الهادى سالم57937

322016.5261019104.58.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422نورهان صالح حسين على57938

30.526.51927.511.5201158.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422نورهان محمود منصور محمد57939

3627.5202816.5201288.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422هدير طارق محمود سند57940

22.523.514.518917.587.58.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ورده رضا ابراهيم ابو الفتوح57941

32.528202919.5201298.59ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ياسمين ابراهيم السيد اسماعيل محمد57942

26.52118241317.5102.58.58ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ياسمين السعيد زايد على57943
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3224172814.518115.58.59.5ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422ياسمين محمد ابراهيم سند57944

35.52920291919132.58.58ادارة تمى األمديد  009الحاج فكرى عبد الرحمن ع  0422يمنى عثمان السيد احمد57945

2817202711.518.5103.57.59.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ابراهيم محمد ابراهيم عبد الحميد57946

3829.520302020137.599.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد السيد خليفة على57947

34.527202819.5201298.59.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد ايمن احمد مصطفى57948

2222.514.525.56.517916.58.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد تامر السعيد نبهان57949

30.527.5182617.517119.58.59ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد رضا احمد مصطفى57950

322218.525.5151311389.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد رضا رمضان عواد57951

34.5232022.5151811589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد عبد الناصر عبد الحميد محمود57952

32.527.52023.51618119.589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد محمد ابراهيم عبد الحميد57953

29.527202814.51911988ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد محمد على عبد السالم57954

3220.518.524.51314108.578ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد محمود صبحى احمد57955

31242027.513.517.511689ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423احمد هانى احمد حسين57956

31.522182511.517108810ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423اسماعيل صالح اسماعيل عبد الهادي57957

3218.51825.51317.510789.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423اشرف مجدى حسن عبد الحليم57958

342619251317.511788ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423السيد فودة شحاته السعيد57959

34.5251924.5131711688ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423حسام محمد على سيداحمد57960

302117.5271216107.588ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423رياض محمد رياض السعيد57961

33.526.51827.51318118.589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423زياد احمد عبد الحي السيد57962

34.5292028.5161812889.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423صالح هشام فتحى عبد العظيم57963

3624.51923.511.515114.578.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423طارق اسماعيل ياسين محمد57964

36.52618.524718.5112710ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عبد الرحمن زينهم على عبد الخالق57965

3427.52029.517.518.5128.578ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عبد الرحمن محمد شفيق احمد57966

31.52718.528.511.518.511789ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عبد الرحمن محمود عبد الغفار ابراهيم57967

34.526.519.528.512.517121.589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عبد السالم محمود محمد اسماعيل57968

31.528.519.52715.51712288.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عبد الهادى عالء على السيد57969

332617.526.513.518116.578ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عمر ناصر توفيق مصطفى57970

3425.51926.51318.511888.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423فارس محمد فارس محمد57971

302818.52511.518.511388.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد السعيد عبد اللطيف محمد57972

37.529.51929.518.51813487.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد السيد ابراهيم عبد الحميد على57973

34.524.518.527.51317.511887.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد السيد محمد محمد57974

3418.518.526151811286ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد تامر احمد احمد57975

32.52117.52813.517112.579ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد جالل السيد محمد57976

35.524.519.529.517.518126.579ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد رأفت احمد رفاعى57977

32.525182913.517.511877.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد رضا ابو الوفا السيد57978

3120.519.52813.517112.585.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد رضا احمد على محمد خلف57979

38271928.517.517.513077.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد رضا محمود عبد الرؤف57980

37.521192916.51812388ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد سامح السيد محمد57981

38251929.51717.5128.589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد شحاته عبد الموجود ابو المعاطى57982

39.52919.53019.518137.589.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد صالح عثمان حسن57983

32.518.517241316.510577.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد عبد اللطيف احمد محمود57984

34.521.517.526.516.519116.569ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم57985

36.526.51928171912779ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد على ابوبكر السيد57986

362719.527.51618.512688ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد محمود السيد جاد57987

34.522.517.52614.515.511566.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمد محمود محمد اسماعيل57988

372718.528.51817.512988.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423محمود احمد محمود السيد57989

32.51918221618107.577.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423موسى صالح محمد موسى57990

372819.5292017133.588ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423اسراء اسامه الدسوقى محمود57991
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33.52618.527161812189.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423اسماء احمد السيد محمد الطحان57992

36.52816.52415.518.5120.589.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423امل رمضان سالم عبده57993

35.521.51622171311275ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423امنيه محمود محمد قنديل57994

332014.519.51517.510287.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423امينه محمد محمود محجوب57995

392919.5302019137.587ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ايمان عرفة مصطفى عرفة عبد السميع57996

3828182816.513.5128.588.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ايه على المصلحى على57997

3728173018.519130.567ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423خلود مصطفى محمد مصطفى57998

35.52316.52417.516116.586.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423دنيا السعيد محمد احمد57999

3725.51924.5181612487.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ذكرى ابراهيم محمد حسن58000

37.52919.529161913168.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ذكرى جمال السيد محمد58001

يا محمود السيد احمد58002 37.524.51923.51816.5122.569ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ران

38281924.51919128.568.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423رحاب مصطفى محمد سعيد58003

38.5271924.5182012789.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423رحمه محمد السيد عبد العال58004

دا ياسر حسن محمد58005 31281525.513.517.511389ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423روي

3420.514.52117.511.5107.586ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423سحر ابراهيم طاهر ابراهيم عبد المعطى58006

392918.5282017.5134.566ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423شروق عاطف محمد السيد58007

38.52818.52617.519.5128.577ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423شهد فتحى محمود السيد58008

35.5261617.51619.511187ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عبير رضا محمد محمد58009

362518.5231920121.578.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423عال احمد مجاهد عطيه58010

3125.516.517.51517.5105.567ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423فاطمة احمد عبد الهادى السعيد58011

37.530192217.51912679ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423فاطمة صبحي السيد احمد السيد58012

39.52919242019131.588.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423فاطمة هانى السيد محمد58013

3920.51819.519.517.5116.588.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423كريمان محرز كامل محمد58014

141212.524.59.515.572.586ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423لقاء احمد عبد المنعم احمد58015

26241526.51718.5108.578ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423مريم احمد توفيق مصطفى58016

33291828.51719125.568.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423مريم السيد ابراهيم محمد58017

34221829.519.518.512379.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423مريم عادل احمد عبد الحى58018

20.5181728161699.577.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423منى احمد محمد سعيد58019

2717.516.527151610386ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423مى عادل خليفة على58020

33.528.5192919.514.5129.578.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ناديه عزت السيد سالم58021

36.529.51929.519.51813468.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ندى السيد عبد الحميد صادق58022

22.520.516.5271216.598.578ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ندى شوقى عوض هللا عبد النبى58023

271717251116.59788.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نسمة عبد السالم شحاته عبد السالم58024

292218.526.51716.511388ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نسمة محمد السيد عبد العال58025

38291929.518.51913489ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نغم احمد محمود السيد58026

1371622.513.5167276ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نغم مصطفى السيد محمد58027

32.525.518.526.517.519120.578ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نهال محمود محمد مصطفى58028

3728192918.517131.588.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نهله عثمان عبد الكريم محمد58029

35.5261928.518.519127.589.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نورا احمد صبحى محمد58030

32.52618.52817.519122.588.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نورا السيد محمد عبد الهادي58031

37301930191913589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نورا محمد عوض مصطفى58032

331919281816.511788ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نورهان الباز عبد الحميد عامر58033

37271929.519.51713289.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423نورهان السيد حمدى القصبي58034

3726.51926.518.516127.589.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423هاله عبد الفتاح متولى عبد العال58035

289.516.523.5161793.589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423هبه سامى على السيد58036

362318.52616.514.512089.5ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423وسام مصطفى هالل السيد58037

35281927.519.520129810ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423وعد احمد رفعت احمد58038

31.524.517.5271818118.5710ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423وعد هاني عدلي متولي58039

Page 1193



Term1

38.52819302020135.5810ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423يارا صالح محمد المنشاوى58040

35.52718.526.51920126.588ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ياسمين احمد ثروت المهدى58041

32.527.5182317.519.5118.5810ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ياسمين السعيد عبد الحميد الوصيفي58042

32.52718.52516.519119.589ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ياسمين محمد خليل على احمد الشاعر58043

32281926151512088ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423ياسمين مصباح محمد سليمان58044

36281927181512888ادارة تمى األمديد  009السماره ع  0423يمنى ابراهيم حمزه حامد58045

3218.51917.516.517103.589ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ابراهيم محمد زكريا احمد محمد58046

30.520.51919181710789.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424احمد رضا سعد احمد اسماعيل58047

115.513.51412.58.556.586.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424احمد مصباح حسين عبد العاطى رفاعى58048

2110.512.5127.5381.54.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424احمد مصطفى عبد الخالق ابراهيم على58049

1051318.511857.578ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424حسام عباس محمد عباس احمد58050

19.512.514.522.5128.58168ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424حسن ابراهيم حسن ابراهيم على58051

30.52320231615112.5710ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424عالء مصطفى عبد السالم مصطفى محمد58052

302419.522.515.514111.578.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424فكرى محمد فكرى فايز متولى58053

22.51314.520.512.512.58368ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424لطفى عبد هللا عبده عبد الهادى عبده58054

19141123.511.5147958ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424محمد ابراهيم عيد على الشربينى58055

4.58.56.56612.531.553.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424محمد احمد حمدى زيدان فايز58056

2213.51824.51389167ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424اسماء عطيه سمير متولى58057

36.52819.5292019.5133710ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ايمان احمد عبد المعطى ابراهيم58058

37.5291927.517.520130.579.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424دينا عبد هللا مجاهد عباس احمد58059

37281929202013369.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424رنا هشام احمد ابراهيم58060

28.525.517.526.5191811769.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ريهام حسام عادل محمد السيد58061

252818.524.515.517.5111.569.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ريهام رضا حسين خاطر عوض58062

162414.5231415.591.578ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424شريهان عامر فهمى فرج58063

3828.519281819.5131.579.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424شهد السعيد احمد محمد58064

3226.519.528181812479.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424شيرين حسنى مصطفى محمد58065

362818.5271819.5127.579.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424غاده فوزى مصطفى محمد عبده58066

36271928.51918.5129.579.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424كريمه ابراهيم عبد الخالق ابراهيم على58067

37.52819.529.52019.5134.5710ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ملك مصطفى محمود محجوب محمود58068

37.529192918.519.5133710ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424مى موسى محمد سليمان الشافعى58069

3527.519291819.5128.579.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424نادية هانى محمود محجوب محمود58070

34271829171912578.5ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ندى سالم ابراهيم سالم ابراهيم58071

36.529.519.529.52020135710ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ياسمين عبد الهادى عزت عبد الهادى عبده58072

36.53019.52919.519.5134.57.510ادارة تمى األمديد  009محمد مصطفى ت أ  0424ياسمين محمد جمال الدين محمود احمد58073

15.5106.520.581760.555.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425ابراهيم عبد الرحمن السيد عبد النبي عبد الرحمن58074

24.54.514181115.57252.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425ابراهيم عوض ابراهيم محمد58075

15.555.5206.510.552.542ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد ابراهيم محمد عبد الرحمن58076

2318.514.521.5111488.544ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد اسامة محمود عبد العزيز احمد58077

23.51713.5229208541.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد ايمن محمد حلمي علي حسن58078

11.51610.516.57.517.56242ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد ثروت مصطفي بدوي محمد58079

27.521.518.521.517181064.59ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد رضا السيد ابو العز58080

133.5513512.539.532.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد رضا محمد منصور محمد58081

137.56.518.56.516.55243.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد رمضان محمد رمضان58082

221511229167955ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد رمضان مصطفى محمد سالمة58083

20.51314229.5177942.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد عبد الفتاح محمد عبد المبدي احمد58084

2221122212178967ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد محسن متولي عبد العظيم58085

000000000ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد محمد شحاته عبد الرحمن شحاتة58086

18.519.510.520815.576.556.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد محمود علي محمود حسن58087
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15.53.511169.515.555.545.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425احمد مصطفى محمد مصطفى محمد58088

34.529.5192719.518129.579ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425اسالم متولي عبده متولي رزق58089

17168.515.58.517.565.562.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425اسالم محمود عبد الرحمن خالد صالح58090

3141216915.55473.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425السيد احمد السيد محمود العوضي58091

1689167.515.556.574ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425السيد امير السيد منصور السيد58092

15.57.58.516.55.51453.544ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425السيد محمد عبد العظيم السيد ابو المعاطي58093

1820.51614141582.54.57ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425جمال العربى محمد عبد المنعم عبده58094

34.52918.526.519.5181287.58ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425حازم سليمان محمد محمد فرحان58095

1623.512141614.581.53.57ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425حسن محمد عبد الشهيد ابو المعاطي علي58096

302318.5281819117.567.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425خالد مصطفي حمدي احمد محمد58097

2920.516.51615.517.597.547.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425زياد محمد صالح الدين سعد58098

211816.513.57.51676.566ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425شحاته عوض ابراهيم محمد58099

2922.519.5211719.510947.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425ضياء علي عبد الحميد علي محمد58100

28241722.51618107.57.58ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425عبد الرؤف السيد حسين احمد الحفناوى58101

30.522.515.518.59179677ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425عبد الرحمن ابراهيم محمود محمد حجازى58102

2424151910.517.592.576ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425عبد العظيم عوض عبد العظيم ابراهيم الغباري58103

23.5249.516.511.515.58586.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425عبد هللا عبد الرحمن السعيد احمد على58104

382919.528.519.518134.578ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425عبد الرحمن عزت محمد فتحى احمد يوسف58105

3425.516.526.515.51811877ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425علي جابر محمد عباس شمس الدين58106

22.512.57.514813.564.566ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425عمر محمد شعبان عثمان58107

21.516.510.515915.572.544.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425فتحي ابراهيم فتحي ابراهيم محمد58108

2419.510.51312177945.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425كريم عادل السيد عبد العزيز محمد58109

21910.510.51012.56144.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425كريم عماد احمد عبد اللطيف محمد58110

21.520.511.513.511187874.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد صالح محمد مصطفي الشاذلي58111

2221101312187855ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد علي محمد علي محمدين58112

12.513.5767134645ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد عماد صابر ابوزيد ابراهيم58113

45.58.5125.514.535.542.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد عمرو عبد الحميد محمود محمد58114

1211.5812512.548.54.53.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد متولي عبد الستار متولي58115

1598.5145.512.55236ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد محمود عيدالحميد علي عبد القادر58116

27.510.511101115.57035.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد محمود محمد حسن علي58117

20.5111215.510146935.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد محمود محمد عبد الخالق محمد58118

1413.51014.51114.56356ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمد وليد امين شحاته حمزة58119

29.51615211416.595.566.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمود العربي السيد محمد احمد58120

58.512.510.510.512.54743.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمود ثروت عنانى محمد شكرى58121

22.51414.520.514.5148634.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمود محمد سعد السيد58122

19910119.51058.534ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمود محمد عبد السالم محمود عثمان58123

97.55.59673743ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمود محمد منصور محمد عبد العال58124

43.589510.529.533ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425محمود وائل الشيراوي بدوي محمد58125

65.510.59.5715.538.543ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425نصر شعبان نصر حسن نصر58126

6.54.511.511917.542.544ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425وسام باسم فاروق محمد58127

269.51419111579.535ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنين  0425يوسف احمد حامد عثمان محمد58128

29.521.516.521.512.517.5101.565ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426احالم السعيد السيد ابو المعاطى محمد58129

19.511.513.511.510.515.566.544ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسراء السعيد السيد محمد احمد58130

2816.514.51511168544.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسراء ثروت محمد محمد عبد الوهاب58131

28.52014.51413.513.590.553.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسراء فتحي السعيد السيد علي58132

208.510.514917.56244ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسراء فتحى محمود المتولي احمد58133

25.518821.51019.58378.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسراء مصطفى محمد مصطفى محمد58134

36.52819.529.519.519.513379.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسماء السيد محمود محمد ابراهيم58135

Page 1195



Term1

15.513818.5718.56279ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسماء رضا طه محمد جابر58136

3729.52029.519.520135.569.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسماء شمس الدين احمد محمود خليل58137

9.510.57145.51546.548ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426اسماء عبد الناصر محمد عبد المؤمن58138

30.5111924.515.518100.578ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426االء محمد السعيد محمد عبد المطلب58139

1112.51217101762.566.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426امال رضا محمود علي58140

21.517.51320.510.518.58357ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426امنية محمد سعد عبد الرحمن58141

21.519.5162411189278.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ايمان رجب جاد الكريم عبد العاطي محمد58142

32.520.5162314.519106.549ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ايه احمد ابراهيم احمد علي58143

1412717.510.5186168ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ايه السيد عبد الرؤف عبده علي58144

1413.57.5209.51864.577.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ايه عبد الرحمن منصور محمد عبد العال58145

31.5191926.514.519.5110.579.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ايه محمد حمدى عبد المحسن58146

1512616.511.517.56167.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426تغريد عبد الجواد محمد حسن58147

11.512.56.520.53195456.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426دنيا رضا السعيد يوسف العجمى58148

1713.512218.5197267ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426دنيا محمد علي عبد العزيز محمد58149

9138.519.56.518.556.556.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426دينا عبد هللا عبد المجيد العوضي58150

يا السيد عوض عبد السالم58151 25.51216.516.514.5208578ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ران

26.51712.521.51417.591.574.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426رحمه شعبان امين ابراهيم فرج58152

2121.513.516.510.518.58366ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426رحمه محسن احمد محمد عبد العزيز58153

32.526.519.51914.52011267ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426رحمه وليد فتحى ابراهيم محمد58154

3523.519.52517.520120.57.58.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426رشا عماد السيد فتحى محمد58155

35.52520272015127.575ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426رنا عطا هللا محمد عبد المقصود حسن58156

31.56.59.58.53.517.559.583.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426روميساء رمضان محمد احمد رزق58157

دا عثمان السيد عبد النبي عبد الرحمن عبد الدايم58158 35.523.51917131910875.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426روي

32.52519191517110.567ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ريم محمد محمود احمد السيد58159

34.52719.519.51717117.579ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ساره احمد محمد احمد مغنى58160

362618241918.51237.57.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ساره السيد اسماعيل سليم ابراهيم58161

36.521.519.5241819119.579.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426سحر فتحي علي محمد58162

332417.51412.51910175.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426سلمي شعبان عوض علي ابراهيم58163

34.527.52025181912577ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426سلمي عماد حمدى احمد محمد58164

36.528.519.528.519.519132.57.59ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426سماح محمد السعيد عبده المتولي58165

23.518.51616916.5837.53.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426سمر رضا نصر حسن نصر58166

126.59.526.512.536.591.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426سهيله موسى السيد حسن58167

10.57.58.510613.542.56.52.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426شروق متولى محمد متولى المرسي58168

35.527202318.5201248.55.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426شهد احمد عبد القادر محمد عبد الغنى58169

34.523.52023192012076ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426شهد محمد المرسي العدل58170

2819.51916.516.514.599.576ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426شهد مصطفي حسن ابو العال الصعيدى58171

34.52318.52217191158.56.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426شيماء محمد عبد العظيم عبد الجليل شحاته58172

33.526.519221716.51187.56ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426شيماء محمود عبد الملك عبد الرحمن محمد58173

2927.5162111.516.51058.58.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426عايده اسامه محمود متولى محمد58174

20612.59.5714.5558.58.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426عزه السيد طه السيد حسين58175

2112.516138.5147178ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426عزه رمضان مصطفى محمد سالمه58176

20.57.515.511.54.51559.58.59ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426عزه محمد احمد عطا محمد58177

2926202619.519120.57.59ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426عال عبد الحميد صالح الدين سعد58178

28.525.518.52516.516.511488.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426فاطمه الزهراء السيد محمود مصيلحى58179

2617.516.5211415.5957.59ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426فوزيه محمد احمد ابراهيم على58180

16.5310.59.51015.549.57.57ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مريم السيد مقبل سليمان58181

2721.517.5151518.5967.58.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مريم محمد السيد محمود محمد58182

2825.516.524.517.514.51126.59.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مريم محمد مصطفي محمد عباس58183
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302917.5241616116.58.58ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مريم محمود محمد عبد المؤمن علي58184

272319.52314.517.51078.58.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مريم وليد فاروق صادق ابراهيم58185

2521.518.5161015917.58ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ملك طارق كمال عثمان محمد58186

19.57121141453.57.58ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426منه هللا السعيد حسن متولى ابو الوفا58187

17.512.512.5154.515627.57ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426منه هللا السيد على عبد العزيز محمد58188

27.5161417121886.56.56.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426منه هللا خالد فنجرى حافظ محمد58189

1997.556.516.5477.55ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426منه هللا عبد العاطى حلمى احمد حسانين58190

2724.516.52416151088.58.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مها محمود السيد ابراهيم الرخ58191

24.51817.5161216.5888.58.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مى ايمن فتحى شوقى سليمان58192

2817.51615.51117887.57.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426مى ايمن محمد رمضان متولى58193

231717.518151690.58.53ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ندا حسن صبحي خاطر58194

29.52319.5231716.51127.54.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ندا محمد محمود عبد الهادى عبد المحسن58195

231518.515.51316.5858.54.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ندا مسعد جمعه شبل محمد58196

3123.518.513.51613102.56.55ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426نداء طارق زكريا احمد محمد58197

29.527.518.52417.51511778ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ندي ايمن السعيد عبده المتولي58198

2822.518.5101214.5917.56.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ندي حاتم محمد عبد الحق علي58199

1711.510.56.5514.550.56.55ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426نهي عبد الرحيم عبد هللا عبد هللا58200

17.5310.57.56.564556ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426نورا فاضل عبد النعيم فرج احمد فرج58201

17.517.519131214.57956.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426نورا محمد على الشحات عبد الرحمن58202

1431144.56.536.556ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هاجر سعد فتحى محمود احمد58203

2411.516.5131517.58066.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هالة محمود محمد متولي اسماعيل58204

13151879.5962.547ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هايدى وليد على البدرى حسن58205

3329.5202919.519.513179ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هدى احمد شفيق طلعت شفيق58206

23.517.51720.51112.589.552.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هدي السيد محمد عبده محمد58207

28.524.517.515.5161910266.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هناء هانى احمد محمد المغربى58208

2411.518.518.5121684.565ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هند رضا احمد على محمد الجندى58209

33292026.51818.5126.598ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426هيام منصور منصور محمد عوض هللا58210

37.529.518.5211818.5124.598.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426والء محمود احمد محمد المغربى58211

26.5101713.511.51578.565ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ياسمين السيد مصطفى خضر محمد58212

17616.51110.512.56155.5ادارة تمى األمديد  009صدقا ع بنات  0426ياسمين طه حسين علي محمد58213

31613.517.58.515.576.542ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ابراهيم شعبان شحاته مصلحى58214

321616.520.51316.59852ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد اكرم السيد عيد58215

3412172110179453ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد السعيد احمد غنيم58216

328.51620.56.51783.542.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد السيد زين العابدين ابو هاشم58217

26.511.512.5186.5147553ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد جاد الحق محمد ابراهيم58218

29.51318.521.59.5139253ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد جمعه محمد السعيد محمد58219

24.5111815.5914.57852.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد حسام الدين مصطفى المتولى58220

3627.5202518.517.512763.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد رضا صبحى ابراهيم سليم58221

35181926.511.51911032ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد سالم احمد محمود ابراهيم58222

241617.521713.585.532.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد عصام عثمان السيد عامر58223

36202020.51219.5108.542.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد محمد ابو القمصان عبد السالم58224

19.51115.519.561571.542.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد محمد السعيد عبد الفتاح58225

243.513.515.5715.563.542.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد محمد السيد عبد الغنى58226

29.51114.5218158452.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد محمد محمود محمد على جبر58227

301315176.515.581.552ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد محمود السيد محمود محمد58228

2914.515.511.57.5197852ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد وليد محمد سالمه58229

6.53.548202431ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427احمد يوسف عبد المنعم السيد متولى58230

281119.518101786.542ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427اسالم صالح محمد السعيد محمد على58231
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25.5111920716.582.542ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427اسالم محمد احمد محمد السيد58232

10.571511.5411.54851.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427السعيد محمد عبد الـله محمد عبد الـله58233

56.57.512.541135.552.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427امجد محمد عبد الفتاح السيد احمد58234

6.53.5127.54.5133453.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427بالل جمال ابراهيم متولى حسين58235

27.519.519.52212.516.510146ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427بالل حازم ضياء الدين عبد اللطيف58236

16141510.581863.554.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427بالل رضا عبد المتجلى محمود عثمان58237

106.51710.57.515.551.555ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427حسين محمد حسين ابو زيد58238

22.517147.58.51769.555ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427خالد محمد عبد المتجلى محمود58239

18.517.51511716.56965ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427سمير عثمان مصطفى جاد المرسى58240

12.59.5126.56.5134755.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427سيف ابراهيم شعبان احمد شعير58241

37.52920292018135.557.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427سيف الدين محمد احمد عبد العال58242

8.519.511.58.553.55352ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427عبد الحميد محمد عبد الحميد احمد محمد58243

1214.517.585.51457.543.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن محمد ابو حماد58244

161817.51371571.544ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427عالء محسن صبرى عبد العال58245

23.519.519.515101987.556ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427عالء محمد رمضان احمد58246

17.5151717.51217.57955ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427عماد محمد عبد اللطيف السيد اسماعيل58247

27.51919.519.5131898.565.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427عمار عبد العاطى محمد ابراهيم58248

30.520.52019.51619.5106.556ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427فتحى هانى محمد فتحى المتولى58249

3520.52017.51418.510765ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد احمد رمضان احمد58250

25.517.51913.591684.555.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد احمد محمد زكى متولى58251

23.517.51514.51016.580.575ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد السعيد محمد عبد الرحمن58252

20.5251713101885.565ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد السيد محمد احمد عوض58253

2017.51914.510.517.581.576ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد الشافعى فاضل خالد58254

131318.51310.516686.55.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد جمعه محمد حجازى58255

13.5158101.518487.55ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد حسين هاشم ابو سريع58256

19.5121113.5216.55855.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد طارق محمود محمد58257

37.528.52027.518.5201328.510ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمد فتحى اسماعيل احمد58258

24191912519.5797.58.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمود سمير السيد المصلحى شحاته58259

322317.52115.5191097.57.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمود شعبان السيد غنيم58260

6713.515213.543.564.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمود عماد صبحى مختار58261

28.5221819412.591.57.57ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427محمود محمد نجاح حجازى58262

32241819.5418.597.58.58ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مصطفى فتحى محمد عبد الملك58263

31.5201923.514.519.5108.56.58.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427معاذ محمد شفيق عبده عوض58264

28201722.52.517.59077.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427نور جاد الحق محمد ابراهيم طايل58265

34.523.51924.515.5181176.58.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427هاشم احمد محمد السعيد محمد58266

141416152.514.561.567.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427هانى شريف السيد محمود ابراهيم58267

2118.515.515.54.5197557.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427هانى كمال احمد محمود58268

212013152.51871.575ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ياسين سمير السيد المصلحى شحاته58269

19191714418.5736.57.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427اسماء محمد عبد المنعم احمد الشرقاوى58270

33.5231920.516.520112.578.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427اسماء هيثم طلعت عثمان مصطفى58271

35281919.517.5191198.57ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427االء اسامه حسن على السيد58272

26.517.51610.53.5167474ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427االء رمضان يوسف محمد58273

35231818.51619110.57.58ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427امل السيد عبد الحميد محمد على58274

29201618.54.5158876ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427امنيه صبحى محمد حسن الباز58275

3829192417.518.5127.589.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ايمان احمد محمد زكى متولى58276

37.526.51912171911278ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ايمان السيد منجى حسن الباز58277

38251918.51719.5117.579ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ايمان حسنى مصطفى احمد العدل58278

35211815.51418103.579ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427بسمله محمد رضا محمد الشبراوى58279
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38.527.5192618.518.5129.579.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427حنين احمد محمد السعيد محمد58280

38291920.51817.5124.5710ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427دعاء ابراهيم حسين احمد حجازى58281

23.5415107.511.5608.56.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427دنيا السعيد عبد الفتاح السيد58282

يا سامى مصطفى جاد مرسى58283 175.515.576.511.551.575.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ران

30.5151816.511.517.591.57.58ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427رنا رمضان محمد عبد الموجود58284

38.5291929.52020136710ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427رنا محمد فكرى االحمدى58285

37291819.51719.5120.579.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427روان عماد الدين محمد المصلحى58286

3929.520282019136.579.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427روميساء السيد محمد احمد58287

37291928.52019133.57.510ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ساره عبد السميع محمد عبد المنعم58288

37281925.519.5121297.58.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ساره محمود اسماعيل متولى اسماعيل58289

29.518.51812.5141592.576.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427سلوى طارق عادل احمد سليمان58290

18.54.5164.52.512467.54ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427شروق محمود جمعه السيد محمد58291

31221915.51418.5101.587ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427شهد رمضان محمود محمد على جبر58292

92.512.531142853ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427شيماء طه السيد محمد على58293

38291928.519.5181347.510ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427فاتن محمد عيد احمد اسماعيل58294

362719241919.51257.510ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427فرح كريم احمد محمد زكى58295

39.5291927.519.519.5134.5710ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مريم ابراهيم على احمد ابراهيم58296

34.523.51920181911564.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مريم احمد عبد البديع طاهر58297

17.519.514.514.510.51676.57.58ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مريم السيد حلمى صادق58298

282418.5241417.5108.56.59.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مريم ماهر عادل حامد عثمان58299

3426.519251916.5123.589ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مريم محمد احمد سليمان58300

22.51615.5161116.58169.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مريم مصباح احمد عبد الهادى58301

20.52015.516.591481.5610ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مريم هانى فتحى ابراهيم محمد58302

26.5201617.511149169ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427منار محمد فرج محمد مصطفى58303

251618.513.510.51683.5610ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427منة الـله ابراهيم محمد ابراهيم58304

21.517.51815.59.5148278ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427منه الـله احمد على صالح58305

33262026.517.51712399.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427منه الـله اسامه البسيونى محمد58306

26.518.519171316.59469.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427منه الـله جمعه السيد محمود58307

26.519.51918.51516.598.568ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427منه الـله محمود عبد الموجود محمد58308

3329202619.516.5127.579.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427مى المتولى عبد الرحمن متولى السيد58309

292720251918120710ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ميرفت احمد صبرى عبد المنعم ابراهيم58310

27.5171914.51415.59279.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427نداء ابراهيم قاسم عبد الرحمن58311

20251812.5151790.588.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427نداء محمد محمد عبد الرحمن عبد اللطيف58312

30.527202218.517.5118710ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ندى ابراهيم فتحى ابراهيم58313

15.5221910.51315.58069ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ندى رضا مصطفى كامل ابراهيم58314

20.526.51813.51516.593.578.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427نسمه محمد عبد الرحمن متولى58315

12.5171715.59.51771.569.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427نورا محمود احمد محمد هالل58316

22161713.51116.579.569ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427هناء محسن محمود ابراهيم58317

16.51816.51410.512.575.568.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427وفاء هانى صالح عبد العال58318

16.51513.59.58.5126354.5ادارة تمى األمديد  009الخمسه ع  0427ياسمين محمد جمعه البيلى58319

19201410415.56763.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428ابراهيم اشرف عبد البديع عبد الوهاب58320

23.521.515.5121014.582.563.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428احمد اشرف مصطفي فهمي مصطفي58321

142213.512.58127053.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428اسالم صالح ابراهيم محمد المنجي58322

28.516.515119.51580.554ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428علي وليد علي احمد علي58323

1720.511.511915.56963ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428محمد بشير جمال فهمي مصطفي58324

1920.514156.5117556ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428محمد سعد ابوطالب شرف ابراهيم58325

816.5782.510.54264.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428محمد سعيد محمد حامد السعودي58326

16.523.51414.5101178.575.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428محمد محمد ابراهيم عبد العزيز عطيه58327
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2615.514128.517.57663ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428محمود السيد جمعه عبد الواحد عبد الفتاح58328

18.51911.58.5610.563.544ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428محمود ايمن محمود علي علي58329

9.51910.59.58.510.55743.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428مصطفي خليل احمد مصطفي اسماعيل58330

26181415.51416.587.554.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428اسراء وائل احمد عبد الرحمن احمد58331

13.511.58.543.584153ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428ايمان احمد محمد اسماعيل حبيب58332

17.515118711.558.563.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428زينب حماده عبد القادر علي58333

21.510154816.558.553ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428نانسي محمود السيد نبهان علي58334

272119.515.51516.59854ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428ندى السيد محمد محمود احمد58335

26.52319251517108.565ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428نورا عادل مندوه احمد محمد58336

22.5211915121889.566ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428نورهان سامح عبد هللا ابراهيم جمعة58337

2122.517.512.591782.564.5ادارة تمى األمديد  009الرميله وبرسوم ت أ  0428هايدى ياسر حسن مصطفى اسماعيل58338

15.5191921.514.514.589.575ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ابراهيم عماد ابراهيم عبد الرحمن58339

34252022.516.519.511866ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ابراهيم وليد السيد ابراهيم منصور58340

26.52015201618.597.564ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد اشرف شعبان رمضان اللمعى58341

171915.518.516.5986.573ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد بليغ محمود محمد المصلحى58342

21.5201620.514.511.592.567ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد رمضان محمد حسين محمد58343

25.5241622.515.515103.576ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد سعيد احمد محمود عباس58344

3728202919.520133.598.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد صالح السيد المصلحى58345

36.522.51926.51719.5121.577ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد عصام محمد احمد عطيه58346

31.520.518.521.51719.510997.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد مصطفى السيد البيومى58347

9.51812.517.515.513.57364.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429احمد هيثم محمد الشحات58348

332117.52115.515.510867.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429الباز السيد الباز عبد الرحمن58349

31.52418.51915.515108.575.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429السيد متولى السيد عبد القادر حسانين58350

2828142313.518.5106.547.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429حاتم عزت السيد البيومى58351

26221523.51514.5101.557ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429خالد السيد محمد رمضان58352

37.52619.52418.518.5125.566ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429خالد محمد عبد المعطى على حماد58353

2024171915.51295.554.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429رامى عوض محمد اسماعيل58354

272412.522.5151710186ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429سعيد محمد محمد سعيد عوض مرسى58355

14.5141214.51411.56942ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429صالح محمد عطا هللا السيد سليمان58356

23.524131916.517.59676ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429عبد الرحمن احمد محمد مصطفى محمد58357

19.5221017161784.544.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429عبد القادر جمال السيد احمد وهبه58358

819.511111110.560.544ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429عثمان ايمن عبد العزير سالمه على58359

1719.51016.51411.57745.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429عالء محمد احمد عبد العال السيد58360

38.52919.52818.518.5133.569ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429عمر فتحى السيد ابراهيم على58361

616.5589.526.557ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429عمر فتحى محمد عبد هللا عطيه58362

3223.51925.517.516.5117.566.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429فارس انور عبد المنعم شحاته ابراهيم58363

3626192818.519127.579.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429فارس خالد عبد العزيز محمد58364

23.51915.517.51615.591.565.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429فارس خالد محمد سعيد58365

27.52215.519.517.515.510269ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429كريم السيد عبد الرحمن عبد المقصود58366

222214151613.58974ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429لطفى ماهر لطفى عبد القادر58367

13.521.51411.516.514.57747.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429متولى محمد متولى مصطفى احمد58368

36.528.51928.518.51813158ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد ابراهيم محمد عبد هللا عطيه58369

8.5105910.5134344ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد اسماعيل احمد اسماعيل احمد58370

14.511.56.5101515.557.543.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد السعيد عبد الرحمن الشربينى58371

29.521.51424161810546ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد السيد محمد السيد58372

1621.51722.514.516.591.558ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد جمال على محمد متولى58373

28.52517.51915.518105.569ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد خالد نجيب عبد القادر58374

2122.51314.51815.58958ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد رضا محمود فرغلى محمد58375
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16.5241415.515.512.585.558ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد ساجد ابراهيم احمد محمد58376

9.5199.51116.51265.545.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد شعبان السيد عبد المعبود الدسوقى58377

295915154034.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد عرفات رمضان جاد58378

24.520.51618.51516.594.559ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد عماد حامد على سالمه58379

29.52719.526.51618.5118.549ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد فتحي صالح نصر الدين58380

921141715147656.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمد محمود محمد احمد58381

36.524.518.527.516.516.5123.559ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429محمود محمد رمضان محمد عبد العزيز58382

36.525.5202417.514.5123.569ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429يونس ياسر احمد محمد احمد58383

37.52920251916130.569.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429اروى محمد عبد الرحمن عبد المقصود58384

37.52820211916125.558.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429اسراء محمد عبد السالم سليمان ميدان58385

30.51612.51114.51384.557.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429اسماء عادل توفيق اسماعبل ابو زيد58386

9611410.53.540.546.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429اسماء على محمد عبد العال الغندور58387

2713.51915.510148558ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429اسماء مصطفى السيد البيومى58388

9.51.5144.57.583757.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429االء ناصر السيد عبد العزيز58389

4.50.5121.50.55.51944ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429اميرة اشرف المتولى خليفه58390

23.52014.52113.518.592.566.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ايات اكرم عبد العظيم عبد الهادى58391

31271617.51314.5104.568ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ايمان احمد محمود عبد العال السيد58392

372519.5221219115.568.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ايمان خالد محمد رمضان سالمه58393

37.52817.521101711469ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ايمان رضا عبد الشافي السعيد58394

17.5211210.515.51576.545.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ايمان محمد عبد الفتاح محمد58395

38.524.520261919.512879.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ايمان مصطفى محمد احمد عطيه58396

322514.5161316100.569ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ايه سمير احمد مصطفى58397

يا عبده محمد السيد محمد58398 35.52718.523181612257.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429دال

3828.518.52317.519125.559ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429دعاء احمد هالل محمد مهدلى58399

2512.515.5159.51177.554ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429دينا ابراهيم على اسماعيل58400

81217.58.57105361.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429دينا شريف احمد شحاته58401

يا محمد اسماعيل حسينى اسماعيل58402 34.520191814.51810668ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ران

21.520.51917.515.514.59468ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429رحمه خالد محمد عباس58403

35262024.518.51512469ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429روان طارق عبد الرحمن ابو الفضل58404

33.52117.522181911267.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ريهام احمد عبد الرحمن على محمد58405

34221922.517.51911567.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ريهام السيد منصور عبد القادر58406

3224192117.517113.577.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ريهام فوزى محمد فوزى على58407

2019171415178556.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ريهام محمد عبد الرحمن احمد اسماعيل58408

34.521192417.51811657.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429زينب صالح الدين محمد حسنى متولى58409

2616.5192415.517.510158.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ساره عبد هللا على محمد متولى58410

3621.51926.5161811959ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429سلوى محمود محمد عثمان محمد58411

78151715116257.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429سهام فراج محمد المتولى عبد الجواد58412

3218.519.5241516.510959ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429شمس صالح المتولى خليفه مندور58413

3726.52029.519.518132.559ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429شهد حسام عبد المحسن عبد السميع58414

25.5818.525.51416.591.559ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429صفا بركات سالمه بركات58415

30211926.51718113.559.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ضحى السيد فوزى على عبد العزيز58416

142.513.5139.51052.553.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429عال اسماعيل سعد عبد المقصود58417

261118.518.515188955.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429غاده السيد عبد الحفيظ سالمه على58418

19818.51716.5167975ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429فاطمه وائل محمد على سالمه58419

13.58.518.5161611.572.554.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429مريم رجب محمد عبد الفتاح ابراهيم58420

31.52518.52618.516119.578ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429مريم صالح احمد محمد على58421

3022.519211615108.578ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429منه هللا رضا صبح المتولى58422

24.51916.519.515.513.59557.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429منه هللا عبد العال السيد عبد العال58423
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27.512.517.524.515.513.597.558ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429منه هللا محمود محمد احمد اسماعيل58424

35.5221924.518.518119.559.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429منه هللا ياسر لطفى عبد القادر58425

27.518.518.5231615.5103.559ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429منى محمد رمضان طايل58426

3527.519.526.51917.5127.567ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429مى عصام عزيز الدين متولى حماد58427

2141912.51413.570.566ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429مى وليد محمد فوزى على58428

16.58.519.512.514.51371.557ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429مياده سامح عبد المنعم عبد الفتاح58429

382919.529.52019.513668ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ناهد صفوت عبد المعطى على حماد58430

3120.519261819.5114.556.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429نجالء ضياء محمد السيد سالمه58431

2513.518.524.517.518.59968.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429نجوى السعيد عبد الهادى السعيد ابراهيم58432

29.52419.525.51718115.566.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ندا عادل عبد العزيز السعيد الشربينى58433

292118.524.51717.511066.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ندا ياسر محمد عباس محمد58434

32.522.519.523.517.517.5115.557.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ندى احمد محمد حسن58435

25.51719.52017.518.599.556.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429نورا ابراهيم عبد اللطيف محمد عياد58436

36201923.52019.5118.568.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429نورا محمود فريد احمد محمد58437

12.52.512.5141618.557.557ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429وفاء محمد عنتر عثمان المرسى58438

731115.516952.555.5ادارة تمى األمديد  009كفر سنجاب ع  0429ياسمين محمود محمد على السيد58439

31261927.519.517.512369ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430احمد طاهر لطفى محمد السيد58440

35.525.519.528.519.517.5128.559ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430طارق محمد ابراهيم عبد اللــه58441

27.523.519.52819.51611869ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430عماد محمود السيد محمد58442

36272027.519.51813069ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430عمار ياسر عبد هللا محمد58443

23.57.515.519.518168458ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430عمر اشرف عبد التواب خليفه58444

8.55.51714.517.5176357.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430كريم السيد مجاهد عطيه58445

29.519.519241919.511158.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430محمد رمضان عبد المنعم فهمى58446

3013.519.522.518.519.510468ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430محمد عصام محمد عطيه58447

34262026.518.519.512568.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430معاذ عبد البديع ياسين عبد الحميد58448

322918.527.51815.5125610ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430اسماء محمود محمد رياض58449

30.518.5181812159769.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430االء محمد علي محمد58450

382618.5251715.5124.569.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430ايمان محمود عبد الرحمن عبد هللا58451

36.516.52026.519.51411979.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430دنيا ابراهيم محمد ابراهيم58452

37.5292029.519.515135.5810ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430ساره العربي عيد السيد58453

3320.52023.5171511479.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430سماح رضا حمدان محمد58454

23.57.51920.510.5158169ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430عزه احمد البدرى رزق58455

32.51318241615.5103.579ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430مريم حلمى السيد اسماعيل58456

34.527.52026.517.515.512679.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430مريم محمد السيد محمود58457

34.527.519.52718.518.512778.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430ملك وفدى عبد الرحمن خليفه58458

3425.51927.516.515122.5710ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430منه هللا شاكر عبد الكريم هاشم58459

37252027.51815.5127.579.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430منه هللا محمد السيد محمود58460

35.5232027.518.515.5124.569.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430منى جمعه عبد الرحمن محمد58461

32.525192718.51512278.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430مى على عبد الفتاح عبد الرحمن58462

3372023.51913.5102.5810ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430مياده امين امين منصور فرج58463

26.51819.525.515.51910579.5ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430ندا شريف حمدان محمد58464

38222022.515.515.511878ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430ندى محمد محمد عبد هللا58465

33.5182026.51815.5116710ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430نريمان رمضان محمود على58466

3728202918.515.5132.5510ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430نهال محمد عبد هللا رياض58467

34292028.517.520129710ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430نورا مصطفى عبد العاطى حسن58468

3512.51824.516.515.5106.579ادارة تمى األمديد  009منشأة الشرفا ع م  0430ياسمين ابراهيم ثروت مصطفى58469

2718.51118.51419.58979.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431احمد ايمن فرج السيد58470

514.56.513.51019.549.565ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431احمد صبري عبد الرازق داود58471
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28.5148141219.576.569.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431احمد عبد الوهاب محمود السيد58472

9.553.51211124158.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431احمد محمد السيد محمد58473

3.54178.592464ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431احمد منصور فتحى محمد58474

113.529.56143255ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431اسالم سامي عبد السالم مصطفي58475

11.56.51.5116.514.53767ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431السعيد رضا عبد الحميد السيد58476

9.5527.57.513.531.556ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431السيد محمد اسماعيل محمد58477

28165.510121971.559ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431حماده عبد الحميد محمد عبد الحميد58478

2715.581123.564.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431راضي شاكر الشحات ابراهيم58479

10.5112.51012.515.546.569ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431رياض ايمن السيد عوض58480

11.5115.5111315.55278.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431زكريا حامد محمود محمد58481

14.510.52128.513.547.588ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431زياد علي السيد علي58482

28.519918.514158978.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431صالح جوده احمد صالح58483

2818.511.5161519.58969.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431صفوت الوفائى صفوت عبد الفتاح58484

26195.5181318.581.569.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431صالح خالد جمال ماهر58485

10.571.51112.51642.559ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ضياء رمضان جوده السيد58486

23.5131114.513.515.575.566ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431عبد الباسط ناجح محمد صالح58487

13.56.5106.51015.546.585.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431عبد هللا احمد رضوان عبد الحميد58488

133.58.555.51535.545ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431عبد هللا موسى عطيه حسين58489

42342.51115.573ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431فاضل محمد فاضل عبدة58490

4121.50.515973.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431فتحى احمد فتحى احمد58491

60.542.50.57.513.575ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمد عبد السالم مصطفى السيد58492

8182514.52474.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمد عالء محمد عبد السالم58493

817.51.5051874.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمد عوض محمد العدروسى58494

7471.517.520.575ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمد عوض محمد عوض58495

23.5613.537.51753.565.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمد محمود ابراهيم خطاب58496

11.53.5103.52.512.53144ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمد محمود محمد حسن58497

9.51.56.52.5216.52255.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمود السعيد موسى محمد58498

20.520.507551ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431محمود صالح امين محمد58499

1457.53.5215.53265ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ياسر عبد هللا عرفات عرفات58500

2010.50.59.5441.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431يوسف ابراهيم السباعي عبد العزيز58501

1964.57.57.515.544.566.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431يوسف عبد هللا السيد عبد الصادق58502

36.52814.53019201284.510ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431اروى اسماعيل محمد عبد العزيز58503

37.527.516161819.511549ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431اسراء اسامه احمد عبد السالم58504

20.5184911.5206343.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431امل عصام صديق محمد58505

291811.514.516188956ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431امينة عثمان عبد الخالق عبد الطيف58506

3220.510.519.515.520984.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ايمان ابراهيم محمد يونس58507

4.5836.5315.5254.54.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431بسمه جالل السيد سالم58508

30.522.510.520131896.555ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431حنان احمد يوسف احمد58509

392919.5302020137.567.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431حنين عزيز محمد اسماعيل58510

10114.5551335.552.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431دعاء عادل شعيب محمد58511

38.527.51725.51818126.578ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ريهام زاهر عبد السالم مصطفى58512

9133.55.53.514.534.566ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ريهام عبد السالم جوده السيد58513

3727.514.52115201155.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ساره احمد محمود احمد58514

36.5281928.51820130510ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431فاطمة العدل ابراهيم محمد58515

19.517.55.581013.560.56.57.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431فاطمه محمود عيد االمام58516

191810.58.510166657ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ليلى محمد حسن عبدربة58517

813.52.588.51340.555ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ماجدة الشحات محمد داؤد58518

38.528.5202919.520135.5610ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مروه عمادالدين عطاهللا السيد58519
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35.5262027.517181265.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مريم حسن على احمد58520

2715.51520.514.51992.559ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مريم رضا سليمان محمد58521

20.51613.519.512.5198259.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مريم محمد عبد العظيم السيد58522

37.528202919.519.51344.59ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مريم نبيل فاروق على58523

37.526.517.529.5201913159ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431منة هللا السيد حمزة السيد58524

2517142113.51990.569ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431منيره صبحى عبد الحميد السيد58525

12.510.5914.5101256.55.57.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431موده عادل الشبراوي اسماعيل58526

33.524.51826.517.518.51205.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مى اشرف مصطفى ابراهيم58527

34.527.517.529.519141285.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مى رضا فرغلى احمد58528

32.520.515.514.51617.5995.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431مي محمد احمد محمد58529

32.52314.52516.519.5111.54.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ميادة عادل عبد الباسط صالح58530

3017.512.520.513.519.5947.59ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ندى السيد موسى السيد58531

1077.513.58154657ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431ندى رمضان عبد السالم حسن58532

18.510.510111018605.56ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431نعيمة محمد فتحى محمد58533

34.5271527.518.520122.55.59.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431نغم رمضان محمد السيد58534

2413101312.518.572.55.58.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431نهاد عبد الجواد احمد عبد الجواد58535

3425.517.524.516.519.511869.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431نورهان سالمة موسى محمد58536

3728.5162817.52012769.5ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431وفاء عصام محمد صالح58537

21104.511.56145383ادارة تمى األمديد  009محمد ابو الليل/ د   0431والء الساعى منصور السيد58538

33281828.519.52012789ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432ابراهيم نبيل السيد المنسى محمد58539

30.52714.51913201047.59ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432احمد ثروت عبد هللا احمد الحديدى58540

3426152117201137.58ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432احمد عبد اللطيف كامل محمد السيد58541

3025.5142315.5171087.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432احمد على احمد على محمد58542

2619.57.5201418877.57ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432احمد محمد السيد محمد البسطويسى58543

29.522.59.520.51518976.56.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432احمد محمد رضوان محمد58544

31.523.515.5261715.5113.57.57.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432احمد محمود محمد عبد العزيز نجم58545

23211120.514.518907.57ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432السيد صبرى السيد محمد احمد58546

26.5231121142095.56.57.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432حامد احمد محمد عبد السالم58547

362514.52516.520117710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432حمزه عماد كامل محمد السيد58548

3326142215201107.58ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432خالد اشرف عبد السميع عبد الجواد58549

322414.521.5162010887.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432خطاب محمد احمد محمد خطاب58550

28.527.51320.512.52010277.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432عبد الرحمن عادل عبد الحميد حجازى58551

29.527.51421132010587.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432على احمد ابراهيم احمد الحديدى58552

15189196.51967.587ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432على حامد محمود على58553

12.516.5719514.56087.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432على محمد ابراهيم محمد المتولى58554

2927.5142014.52010587ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432فوزي عالء فوزى السيد عبد الحافظ58555

23.525.512.520131894.587.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد اسامه االحمدى السيد احمد58556

21229.52691787.587.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد البدرى محمد محمد58557

12.514.5518.57.5145885.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد السيد محمد احمدرسالن58558

6.511577.5153766.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد جمال السيد صبحى58559

25.52012.514.5171589.568.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد صالح يوسف بدوى58560

23.513.510.512.51516.57566.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد عبد العزيز محمد محمود58561

16.57.57.51010.513.55255ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد محمود محمد عبد الوهاب58562

2921.513.518.5161798.566.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمد وائل عبد الظاهر السيد58563

36.52718.527182012769ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432محمود صالح محمد عبد العزيز نجم58564

1819.51011.511.51470.566.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432ناجى مصطفى الشحات على58565

26.520.51226161610158ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432يوسف عادل محمد عبد العزيز نجم58566

2219.5121415.5168359ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432اسراء محمد رأفت فتحي58567
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30.526.513.515.516.517102.578.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432اسماء احمد كامل السيد محمد58568

33.52718.5251817122610ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432اسماء رضا احمد محمد احمد58569

3022.513.521141710178ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432اسمهان محمد السيد محمد طلبه58570

23.5211311141782.567ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432اميره محمد خضر فوده58571

18159101115.56367ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432ايه السعيد ابراهيم محمد58572

15156.5611.515.55454.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432ايه عماد محمد على58573

12.510.5659134357ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432جميله محمود رضا السعيد متولى58574

14159.58.512.51059.566.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432دنيا مصطفى اسماعيل محمد58575

27251817.51516.5102.568ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432ساميه سامى محمد شفيق58576

1512.57.511.513.515.56057.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432سلوى احمد عبد الكريم المنسى58577

18.518.59.59.512.51868.567.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432سماح عبد العزيز عبد الرحمن متولى محمد58578

222411.5231212.592.559.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432شروق نوح يوسف محمد يوسف58579

27.524.5132211.511.598.5710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432شرين الشبراوى محمد شفيق58580

28.522.512.522131598.56.510ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432شرين نوح يوسف محمد58581

19.577.5227146369.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432عزه محمود كمال محمود محمد58582

28.526192617.517.511779.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432فاطمه عبده محمد رضوان58583

25.519.51122.514.513.59379.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432فاطمه محمود محمد احمد رسالن58584

3224.512.519.51416.5102.569.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432كاميليا محمد صابر ابراهيم على58585

25.521.59.521.515.516.593.579.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432مريم متولى على فرحات58586

3525.51625.51817120710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432مريم محمود السيد محمود58587

36.5271626.518.518124.5710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432نجالء عبد الفتاح كامل محمد السيد58588

3127.51122.513.516105.5710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432ندا محمود عيد محمد محمد58589

9114.51347.541.559.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432نسمه محمود على احمد احمد58590

3625142819.520122.5810ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432نورا حامد محمد عبد السالم58591

13.510.5715.53849.559.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432نورا عبد الرؤوف محمد عبد المعطى58592

32.5261523.5181511559.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432نورا ناصر شعبان الغريب58593

342618.526.519.520124.5710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432نورهان وائل فرج هالل58594

3227.51827.51919124710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432هاجر سالمه حامد محمد يوسف58595

1921.51019.512.513.582.559.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432هناء ايهاب محسن حسن عبده58596

33.526.515.524.516.516116.579.5ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432يارا عبد السالم على عبد السالم58597

3827.518.5291917.5132710ادارة تمى األمديد  009محمد عبداللطيف ع  0432يمنى محمود صبرى محمد كامل58598

33.51914.525181711079ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433ابراهيم عمر ابراهيم يوسف58599

33.51915.5291816.511555ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433احمد السيد محمد صبرى رضوان58600

352416.5281617.5119.575ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433احمد عمرو كريم السيد58601

3616.517.528182011676ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433احمد محمد احمد االمام على58602

32.5814.52714209676ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433احمد محمد المتولى بدر58603

22613.523122076.576.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433اسالم ثروت السعيد احمد عطيه58604

21312.522.51116.5705.55ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433سعد احمد سعد فرج58605

392718.5302020134.579.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433عبد الرحمن السعيد الشحات عبد العاطى58606

24.53625.58.51667.56.54.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433عبد الرحمن محمد سعد الدين عبد المجيد58607

3220.518301620116.587.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433عزمى منصور صيرى منصور58608

32101525.51618.598.56.55ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433فارس محمد طه عطوه االمام58609

34.524.518.527.516.519.5121.575ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433مؤمن حمادة سعد عبد السالم58610

27.5714.5241216.58576ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433محمد السيد محمود عبد الحي58611

322118.528.5162011679.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433محمد رضا مسلم عبد الغنى58612

35.52016291618.5116.586ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433محمد عاطف شوقى ابراهيم58613

28.51313.527.514.517.59773.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433محمد ناجي الشحات علي المتولى58614

35.5191628.516.518115.575ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433محمد نبيل ثروت محمد الزينى58615
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35.51916281717.5115.575.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433محمود ابو اليزيد محمد ابو اليزيد58616

33.521.515.52913.519.511379.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433اسماء اكرم العوضى طه عطيه58617

33.521.515.529.516201167.59ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433امنيه ياسر محمد ابو المعاطي58618

3227172815.518.5119.5610ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433اميرة صبحى متولى حسين58619

372717.5281320122.5810ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433ايات محمود عبد الوهاب احمد غزال58620

35.526.517.52810.519.5118810ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433اية وليد عبد الرحمن سليمان58621

36.52718.52712.520121.579.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433خلود رضا السيد محمد عبد هللا58622

332717.5291120117.5610ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433دنيا محمد حسانين السيد حسنين58623

361916.52710.519.5109710ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433دنيا ياسر مسلم عبد الغنى على58624

33.52617.528.51420119.5710ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433ريهام احمد المتولى منصور58625

151612241.51468.579ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433شفاء حسين محمد ذكى غزال58626

34.522.515.5268.518107610ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433شيماء هانى سعد عبد الفضيل58627

3827.518.5301920133710ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433مريم محمد عبد اللطيف محمد58628

3927.518.5302020135810ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433مريم محمد فوزى رمضان السيد58629

3727.518.529.51720129.579ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433منى عاطف احمد محمد58630

202114.523.5719.58669.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433نجالء يحي رزق عبد المعطى58631

292614.528820105.559.5ادارة تمى األمديد  009ابو ياسين والقرص ع م  0433نرمين السيد سليمان محمد58632

3029182819.515.5124.579ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ابراهيم امير احمد الفقي59001

2924.515.526181611379.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ابراهيم حماده ابراهيم محمد غراب59002

38.529.516.53019.51913479ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ابراهيم عبده حسن المرسي رزق59003

19.513.515.5211217.581.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ابراهيم مجدى ابراهيم عبد العاطى يونس59004

1915.514.51611.51276.578.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ابراهيم مصطفى جابر احمد رخا59005

37.529.5203019.517.5136.579.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ابراهيم ياسر ابراهيم االشرم59006

332919.528.519.517129.5710ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ابراهيم يحي عبد الجواد حسن عبد اللـه59007

29.526.52028.51918123.559.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد اسالم عزت عبد اللطيف الطنطاوى59008

25.52518.52315.513107.5710ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد امام خليل محمد ابراهيم59009

36292030191713479ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد تامر غانم ابو المجد على59010

6012169104348.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد توكل صبحى عبد الفتاح  الزنان59011

191613.51412674.567ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد حجازى فراج عبد البر الدغيدى59012

33.52920302018132.5710ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد حسام السيد الششتاوي حمد السيد59013

312819292018.5127710ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد حسن طلبه الطتطاوي59014

1826.51921.5191710479.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد حسين احمد احمد نجم59015

29282029.519.519.5126710ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد رشاد محمد البديوى59016

23.516.520261517.510178.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد رمضان محمد حسن59017

38302030201413878.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد سلطان محمد الدسوقى59018

332819.5291915128.5710ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد سمير القطب الحنفي الطيب59019

232016.524.5171210159.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد سيف االسالم محمد محمود شعبان59020

24.515.513.528.514149676.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد شحاته عبد العزيز محمد كليب59021

222016271411.59978ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عابد صبري العشري59022

3228.519.530191812979ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عادل علي يوسف الحناوي59023

37.53020302019.5137.549ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عاصم احمد محمد الرفاعى59024

32272029.51715.5125.558ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عبد الحميد عبد العظيم العيسوي59025

26.528.5193016.513.5120.558.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عزت السعيد السعيد ابوعقيده59026

333019.5301814.5130.557ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عماد احمد شعبان غراب59027

20.518.514.527.59129046ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عمرو السيد حسن القليوبى59028

312319.52914.51311776ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد عيد عبد الحليم الدغيدى59029

24.51316.526.5713.587.557.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد فايق مراد عبد الهادي السيد59030

31.52818301515122.578.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد فتحي احمد حسن الزيادي59031
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211815.529.512.516.596.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد احمد احمد ابومهدى59032

26.52619291316.5113.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد احمد حسن الشرقاوى59033

3325.519.529.517.51612578.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد السيد السيد المنجى59034

3829.519.530201713779ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد السيد امين59035

249.514.528.5111587.567.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد عبده بدرالدين59036

35.52619.529.518.515.512959ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد علي العدوي ابراهيم59037

171211.527.512158048ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد عوض فؤاد الفلو59038

1620.517.529912.59258.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد محمد نصر المرساوى59039

1719.515.52912139378.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد مصطفى احمد السعيد59040

31.528.518.53018.51812777.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد مصطفى عبد النبى مصطفي الوند59041

20.525.51729.515.51710878.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد نعيم احمد مصطفي الحلو59042

3417.5153015.51611258.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد وائل احمد سالمه59043

275.51525.515.51588.5510ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434احمد وائل سند عبد المطلب ابوحطب59044

3111.51628.5151510259ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ادهم ابراهيم راشد على ابراهيم59045

2213.513.52912.510.590.557.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ادهم خيرى اسعد ابو الخير59046

38.52920302013.5137.558ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اسامه احمد حسن احمد عبده59047

3727.518.530171613059ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اسالم رضا السيد احمد المتبولى59048

382820302017.513659ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اسالم عبد اللـه اسماعيل محمد59049

21.56.512.52511.5157757.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اسالم محمد رمضان محمد مصطفى صالح59050

231217.527.513.51993.577.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اسالم محمود السيد ابراهيم الهوارى59051

33.52518.527.516.518.512166.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اسالم ناصر عبد اللـه نبيه االحول59052

3529.5192919.5191326.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اسماعيل محمد اسماعيل محمد مصطفي59053

18.55.51723.57.5197247.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اشرف محمود محمد كامل وهبه رخا59054

17.51315.527.581981.548.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434اكرم ابراهيم رمضان جميل السيد59055

31261829.515.51912058ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434السعيد العنانى السعيد المتولى البيلى59056

2414.51728.512189677.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434السعيد امجد السعيد علي نعمان59057

3725.52029.5181913067ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434السيد احمد محمد السيد عبد الحميد سلطان59058

311519.527.515.520108.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434السيد طارق السيد رمضان الزيادي59059

33.515.517.527.5152010968ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434السيد علي السيد مصطفي البسطويسي59060

2924.517.529141911468ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434امجد بدوى السيد الفقى59061

35.5251929.514.519123.568ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434امجد محمد محمد السيد االشرم59062

26.5282028.5161911967ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434امير حسام عبد المعز عبده الليثي59063

32.5292029.519.519130.548.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ايهاب انس محمد عبد العال59064

2413.51827121694.546.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ايهاب محمود محمد فرحات بركات59065

35.529.519.529.518.516.5132.537.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434بافلى نبيل وليم شفيق واصف59066

3129.51929.515.520124.546.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434براء هانى محمود محمد خفاجي59067

15.5201528.55.51584.547.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434بسام ياسر على على عبد العال59068

3121.518.529131211366ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434بوال ماجد نقوال عزيز59069

3827.519.52914.520128.548.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434حازم سامح بركات الصاوي59070

000000000ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434حسام السيد عبد المنعم علي الجوهري59071

3216.516.52610.520101.566ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434حسام ياسر توفيق سيد عبد اللـه59072

36.527.52030152012957.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434حسن ابراهيم حسن البسطويسى59073

17.523163014.51910167.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434حسين عوض احمد عبد الرحمن حسن59074

2221192915.516106.547ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434خالد العبد احمد قنديل59075

38.52819.530191813559ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434خالد رضا ابراهيم يوسف االشرم59076

3122.52029.516.520119.549.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434خالد سعد السيد سعد السيد59077

38292029.519.5201365.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434خالد محمد ابراهيم محمد االشرم59078

32.526.519.529.51417.51224.56.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434خالد مصطفى احمد ابراهيم ابوالخير59079
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20.524.519.5301416.5108.547ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434خالد هاني السيد عبد العزيز التليس59080

2715.516.526.59.5199566ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434خالد يحيى عطيه محمد عمر59081

31.5231728.514.519114.556ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434رفعت محمد رفعت محمد عيسي59082

23.52219.528.51320106.566.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434زياد ابراهيم محمد ابراهيم محمد القناوى59083

2523.518.530161911369ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434زياد عبد الحى مصطفى شحاته الهنداوى59084

3327203018.520128.5610ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434زياد عصام الدين حمدى محمد همام59085

30.5261926.5161911866.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434زياد عمر عمر محمد المكاوى59086

34.52619.53020201306.57ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434زياد ماجد فتوح جاد سليمان59087

3325.519.529.516.51912467.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434سامح عبد المقصود عبد المقصود مصطفى البحيرى59088

16.5151123.59207537.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434سامح نعيم نعمان نبيه االحول59089

2523.514.5289.518100.566.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434سامى مدحت سامى العوضى59090

2419192910.517101.56.54.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434سعيد كارم السعيد محمد59091

312619.52914.5201205.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434سيف الدين معتز احمد المرسي غبور59092

322319.529.518201226.58ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434صالح السيد صالح الدين محمد ماضى59093

000000000ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434صالح طه صالح العدوى يوسف59094

34231526.58.52010755.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434طاهر مصطفى محمد رجب البهنساوى59095

1317.516286.5168147ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434طلحه جمال عطيه عبد ربه خليفه59096

3728.518.530202013446.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434طلعت طارق طلعت الحسيني سرحان59097

28.52119.528101910734.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عابد هشام محمد الشحات الخولي59098

16.513.514249197752.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عادل خالد عبد اللـه عطاهللا غراب59099

20.514.51524.571881.536ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عادل ضياء محمد عادل الدهشان59100

202315.52116.514963.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عاطف عصام محمد الدسوقى59101

362814.525.516.516120.57.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الحميد السيد رافت محمد عامر59102

36.52917301918.5131.53.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الحميد صبرى ابراهيم احمد القليوبى59103

31.5291724.518171205.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن ابراهيم عبد النبي عامر59104

35.526.51726.518.5181247.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن احمد عيد احمد الهواري59105

36.52917291916.5130.569ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن السعيد ابو الفرح محمد حسن59106

2919.516.521.51718103.57.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن السيد العوضي الهاللي59107

29.526.515.526.517.519115.55.58.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن حسن عبد الرحيم السيد مصطفي59108

33.52915.529.519.516.51277.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن سعد السعيد السيد مجاهد59109

18.51891912.5197756ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن صبرى جالل محمد الشاعر59110

30.529183019.516.51275.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن عصام ابراهيم محمد البديوى59111

25.527.51625.517.51711269.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن علي محمد علي الفاضل59112

27.528.517271815.51183.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن فارس عبد التواب احمد المتولى59113

2323.5162517.517.51055.56ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن محمد احمد علي احمد سراج الدين59114

31.526.51928.51917.5124.55.56.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن محمد حسن عبده الوكيل59115

33.52718292017.5127.55.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن وائل مصطفى فهمى شوالى59116

ام احمد كرات59117 28.524.515.528.51817.511578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن وليد االم

2527.514.52817.517.5112.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن وليد فتحي عبد العظيم صقر59118

3328.517.528.517.517.512578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الاله احمد عبد الاله ابوعجيله59119

2322.51322.51417.59566ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد اللـه ابراهيم عبد هللا محمد السرساوى59120

3625.517.523.51820120.577.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد اللـه طلعت عبد الرحمن عبد هللا الطنطاوى59121

3628.518.5302019.51337.510ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد اللـه عمر محمد السيد السعودى59122

32.524.5173017.519121.589.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد اللـه فرحات محمد الجندى59123

3829183020201357.510ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد اللـه محمد خيرى عبد هللا كيوان59124

3427.51828.519.520127.57.510ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الملك ابراهيم عبد النبي محمد عامر59125

362915.525.5132011986ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عبد الرحمن محمود عزالدين عبد اللـه السمرى59126

35.5291828.518.520129.57.58ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434علي محمد السيد فرحات59127
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242316.523.515141027.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434على هانى على علي شوالى59128

2826.516.525.51519.5111.57.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434على ياسر السيد محمد هيكل59129

35.52817.526.51920126.57.510ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمار عصام فرج محمد اللوزى59130

34.528.51928.52020130.57.510ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمر احمد محمد احمد نوفل59131

3529.51928.519.520131.57.510ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمر جمال عبد العزيز رجب59132

302215.525.515201087.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمر عاطف الشربينى الحلو59133

362718.5282020129.57.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمر عبد اللـه محمد عبد هللا حليمه59134

3521172818201197.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمر عبده محمد عبده الغندور59135

32.5221726.516.519114.57.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمر محمد نيازى على االشرم59136

281616.523.5161910078.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمر مصطفي فاروق نبيه رجب59137

3722.516.52616191187.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434عمرو مصطفى احمد مصطفى غانم59138

36.5261727.519201267.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434فارس محمد صبرى محمد البحيرى59139

372817.529.520201327.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434فتحي محمد فتحي العدوي59140

322917.526.51717.51224.59ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434فكرى فايق فكرى جرجس جرجس59141

29.528.5162617.516117.55.58ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434كريم احمد مصطفي حسين59142

32261625181711757ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434كريم اشرف السيد العراقى العنانى59143

28.520.514.5201516.598.55.56.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434كريم ايمن عبد الخالق العشرى59144

33.524.517.5271916.5121.55.58ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434كريم خالد عبد العزيز عبده عبد الفتاح59145

3225.51725.518.516.5118.557.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434كريم صبحي صبرى علي الشبراوي59146

242217.52315.5161027.57ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434كريم عبد الرؤف الششتاوى بدر الدين59147

3225.515.52417.516.5114.57.57ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434كريم محمد فراج الدغيدى59148

28.52315.522.515.5171056.55.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434ماجد ايمن صبحي ابراهيم مجاهد59149

27.522162315.5181045.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مازن حسين فوزى حسين ابوزيد59150

32.52418.5271518.511779ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد احمد محمد التهامي59151

25.52116.52812.516.5103.566.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد احمد يونس59152

26.520.51727.514.51910678.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد السيد محمد جمعه59153

37.5291928.5181713279ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد بدير ايراهيم الدومانى59154

25.52618271516111.577ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد فؤاد فواز59155

24.5221629.514.517.5106.576.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد كامل محمد سعد59156

292818.529.5171912277.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد محمد ابويوسف59157

24.523.517.526.5151810779ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد احمد نبيل مصطفي ابو العز59158

2825.517.527.51618.5114.579ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد اسماعيل علي اسماعيل الشهاوي59159

26221827.517.517.511179ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد اشرف طه محمد البهى59160

23.514.59.526.57108176.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد اشرف هالل ابراهيم االلفى59161

30.52616.528.51213.5113.577ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد السمري عزالدين السمري59162

31.524.5192761310876ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد السيد ابراهيم كيوان59163

2920.518.528.58.515.510578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد السيد فتحى احمد59164

29.522192710.51810889ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد السيد محمد شجر59165

35.52818.5302018132810ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد السيد محمد عبده ربه59166

35.526.517.53019.51812989.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد السيد محمد محمد غنيم59167

35.52719302015.5131.588ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد العوضى محمد ابراهيم الهاللى59168

352718.5292016.5129.588.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد ايمن صبحي محمد قاسم59169

26.510.51527.51115.590.586ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد جهاد محمد السيد الوكيل59170

38.528.51930191613589.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد جوده محمد يوسف محرم59171

27.51718268.514.59787.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد حمزه السيد عبد الرحيم االشرم59172

30.5271928.51216.511788.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد رضا البربرى عبد المؤمن الدغيدى59173

36.525.517.52912.52012188ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد رضا عيد عيد الحناوى59174

342717.52912.51812088.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد زغلول محمد مختار حسانين القزاز59175
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352616.5291318119.588.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد صبري رافت ذكي العايدي59176

2622.516.527.51216104.588ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد صبرى محمد سالم عثمان59177

31.52518291916.5122.588.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد صالح عبده عبد الهادي العموشي59178

33.526.519.5291717125.588ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد عادل الوند كامل ابوالمجد59179

29.522.518.528.515.513114.589ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد عباس مصباح عباس يونس59180

38.52920302018.5137.589.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد عبد الرحيم ابراهيم شرف الدين59181

3327.517.525.51720120.589.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد عبد اللـه عبد الحميد المتولى غبور59182

20.524.514.5241218.595.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد عبد الناصر شاكر فوزى عبد الكريم59183

2120.516271414.598.587.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد على عبده احمد الهاللى59184

36.52919302018.5134.589ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد عماد السيد المنجى59185

38.529.51930202013788.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد عمرو شوقى محمد العبد59186

30.520102813.518.510287.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد فايز سالم عبد الحميد سالم59187

28.524.51629.51719115.589.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد فتحي محمد عبده وفا59188

37.52919.528.518.52013388.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد محمد سند الفخرانى59189

35.526.5183019.519.5129.588ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد ممدوح محسوب محمد يونس59190

23211322.512.5159287.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد نعيم محمود محمد حامد59191

38.52919.53019.518.5136.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد هيثم محمد ابراهيم59192

25.52015.52612.51999.578ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد وائل محمد السعيد الغول59193

3221.51625.5172011289.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد وليد شعبان حمد السيد عبد اللـه59194

3424.5172918.516.512387.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد ياسر محمد عبد الحليم جاد59195

292415.524.514.516.5107.588ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمد يسرى احمد انور ابومصطفى59196

24.5241428.5171610877ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمود ابراهيم على عبد المجيد العيسوى59197

3729.520302019136.589.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمود ابراهيم محمد الهندى شحاته59198

2621.518.52917.517112.588ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمود احمد محمد ابو عريضه59199

1619.511.526.511.5148596.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمود السيد السيد مصطفى فياض59200

30.51613237.5209067ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمود عتره عترى مصطفى ايوب59201

32.52418.527.51219114.568ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434محمود محمد محمد القصبى59202

35.525182710.51811666.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى احمد عبد العاطى احمد الشهابى59203

31.521.514.5291119107.556ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفي السيد احمد احمد القناوي59204

37.52517.529.514.52012466ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى ايمن مصطفى الهاللى59205

362617.529.513.518122.565.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى محمد عرفان محمد محمود59206

31.52515.527111711055ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى محمد محمود محمد مصطفى59207

3324.51622.5111510755.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى محمد مصطفى الديب59208

3325.518291319118.569.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى محمود احمد محمود امين59209

282417.52410.515.510456ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى مدحت صالح البحيرى59210

36.528.518.5281717128.557ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفي معالي الوزير محمد عطا اللـه59211

33.521162411.51410656.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مصطفى نصر المغاورى عبد المقصود59212

38291930201813668.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مالك بشري مالك عطيه منصور59213

38.52919.530192013678ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مهند السعيد مامون على الطيب59214

36.52817.529.51920130.569ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مهند بهاءالدين علي محمدالبابلي59215

35.527.517.5271319120.557ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434مهند محمد السيد محمود الجيزاوي59216

3525.51727.512.519117.556ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434نادر مجدى عباس الدسوقى النبوى59217

دين وجدي التهامي ابراهيم59218 35.5251726.5111911547ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434نورال

32.526.517.52811.515.511656.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434هشام ماجد فاروق مصطفي عيسي59219

31.527.516.52816.51912066.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434هشام محمد فتحى احمد قنديل59220

2416.514269.5209065ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434وجيه نعمان وجيه محمد عجيله59221

202315.525.513.51897.555ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434وحيد عادل احمد عطوه حسن59222

2324.516.529.514.51810858.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434يوسف ابراهيم راغب حسن السوليه59223
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3229182918.519126.557ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434يوسف بدير نيازي علي االشرم59224

23.5211324.511199365.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434يوسف رشدى محمد االلفى59225

29.53016.527.518.51912266.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434يوسف محمد عبد العال عباس هيكل59226

3228.51525.517.515118.567.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434يوسف محمد عبد اللـه السعيد الهاللى59227

18.522142413.5109255.5ادارة أجا  010اجا ع بنين  0434يوسف يوسف محمد عثمان59228

28.51914.528132010367.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435اسراء زيدان طه المرسى سالم59229

33.52415.528.516.519.511867ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435اسراء طارق شحاته احمد حسين59230

342618.52919.518.512767ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435اسراء محمد العوضى ندا الهاللى59231

16.56.5162712.518.578.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435اسراء محمود عبد العزيز مصطفى الزيادى59232

36.527.519.52919.52013256.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435اسراء مدحت محمد على االلفى59233

14.51552371764.564.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435اسماء عزت محمد متولى حامد59234

2815.517221617.598.564.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435افنان محمود محمد شمس الدين اسماعيل59235

37.529.52029.51716133.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435االء حسنى حافظ السعيد عمر59236

322017.526.517.519113.565ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435االء ياسر احمد حمزه البسيونى59237

35.52819.528.518.513.513066.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435الزهراء ايمن حسن عبده59238

36.5291929.519.520133.577ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435الهام عالم توفيق ابراهيم المساوى59239

362819.529.519.519132.576.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435امانى حسين حسنى حسين الشرقاوى59240

2626.51729.514.520113.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435امل السيد مصطفى السيد على59241

2312.51328.513.515.590.564.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435امل على عادل على لطف59242

38.527182818.51813079ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435امل مسعد رافت محمد شليل59243

3523.51626.5181911967.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435امنيه فيصل محمود الشناوى59244

352919.52919.52013278ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435امنيه محمد طه محمد الدغيدى59245

33.525.517.52918.51912469ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435اميره محمد رمزى عبد الحليم على59246

31.521.518.5291820118.568ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايمان احمد عثمان محمد السيد59247

30.523921.51015.59465.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايمان اسامه ابو الفتوح بدر الدين59248

25.5191327.58.517.593.553.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايمان السيد محمد محمد غنيم59249

38.528.519.53019.518.513678ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايمان خالد مصطفى الديب59250

31.5251926.51718.511979ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايمان محمد السيد احمد بدر الدين59251

20.519146.57.51967.575.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايمان محمد نعيم ابراهيم ابو عيطه59252

3328.5182717.52012488.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايه ابراهيم رمضان الشافعى59253

12121014.54.5185373.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايه بليغ صبرى بدوى غبور59254

15.55.511.510.5410.54743ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايه جمال محمد المتولى59255

2929.51627.519.515.5121.577ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايه سمير القطب الحنفى الطيب59256

27.52616.525.514.516.511074.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايه صالح نعمان احمد الدغيدى59257

3728.520302016135.586ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ايه مهدى عبد الخالق فضل ابو عيطه59258

21.514.57149.519.566.573.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بسمله ابراهيم محمد ابراهيم خير59259

26.521.5912.511.5198164ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بسمله محمد حسين ابو زيد59260

33.52817.524181912176ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بسمله وائل محمد السيد العموشى59261

15824.51.5143143.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بسمه خالد محمد محمد عبد المجيد59262

000000000ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بسنت ابراهيم محمد جاد على59263

35.529.519.528.5192013288ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بسنت اكرامى على عبده سليم59264

2225132513209878ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بسنت عطيه عبد الخالق عطيه الطيب59265

3027.513.5231419.510857ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435بوسى توفيق توكل على عبد الجواد59266

2826.5152115.51710677ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435تسنيم اشرف احمد عيد كشك59267

33.528.51828.519.52012887ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435تسنيم عبد العظيم عبد الرازق بدر الدين59268

37.53018.528.518.51913388ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435جنه ياسر السيد عبد اللـه ادريس59269

37.53017.5271719.512978.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435جنى هشام جابر الشحات العقله59270

36.5281927.515.519126.586.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435حبيبه اسامه فتحى عبد اللـه المصرى59271

Page 1211



Term1

33.529.518.52715.51912488ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435حبيبه محمد وحيد طه الطنطاوى59272

35.52819.52918.516.5130.589ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435حنين اشرف محمد ابراهيم الحناوى59273

392819.5291816133.578ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435حنين جهاد محمد فوزى59274

20.5251226.51215.59687.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435خلود ياسر مبارك البيومى حسين59275

ن حسام محمد السيد عبد الهادى59276 383020302019.5138710ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435داري

يا خالد عطوه عطيه الحناوى59277 19213.521.510.51675.587ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دال

2617.5715.515188195ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دعاء اشرف الغريب عزت59278

23.5143.510.581659.574.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دعاء بكر عبد اللـه مرسى59279

27.516.5714.59.518.57586ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دعاء محمد احمد نجيب السيد سليمان59280

34301727.51819126.598ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دعاء محمد شوقى الحسينى سرحان59281

352910.527.5151711788.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دنيا ايهاب محمد محمد يونس59282

37.528.519.528.519.517.5133.588.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دنيا حسين مصطفى وهبه59283

17.515.53.5167.596055.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دنيا صبحى ابراهيم عيسى59284

33221825.51919117.588ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دنيا عاطف عبد الصبور عوض59285

30.518.51824.518.51911088ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دنيا عالء رمضان السيد ابراهيم59286

33.527202718.51612656ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ديانا عدلى صبحى حبشى59287

31.519.51222.516.51710295.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435دينا عواد ابراهيم الحسينى الزيادى59288

363018.525.51816.512878.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رؤى كامل سامى كامل59289

يا سامى كامل يوسف المنسى59290 352917.526.518.512126.578ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ران

28.528.510.510.511.514.589.587.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رحمه احمد عبد الهادى الشحات الدغيدى59291

3227.51520.51519.511077.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رحمه اشرف مصطفى وهبه شحاته59292

3728.52028.52019.513497.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رحمه حمدى احمد نجا ابراهيم االمام59293

2423.510.512.510.514.58154.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رحمه طارق سعد الدين ماضى59294

3124.512.5912178954.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رحمه عبد المنعم صبرى عبد السالم الدغيدى59295

36.52517.52416.516119.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رحمه هيثم احمد عبد النبى ابراهيم59296

24.521.513.58.512138074ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رحمه وائل احمد معاذ59297

35261719.514.51711246ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رضوى عبد الباسط حسانين محمد العيسوى59298

363018.52317.52012575.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رضوى محمود سعد توفيق رسالن59299

26.52313.581415.58577ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رضوى وجيه كامل عبد العاطى قنديل59300

3930203019.518.5138.568.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رغده محمد احمد عيد الهاللى59301

36302026.52019132.579.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رنا جمال عبد الحليم سالم الشرقاوى59302

37.5302028.518.519134.589ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رنا محمد حافظ مصطفى سيد احمد59303

282218.520.511.512100.574.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رهف احمد محمد السيد االشرم59304

31.5231815.516.518.5104.56.58ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان المتولى سعد المتولى الحناوى59305

343018.5211918.5122.567.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان المشير عبد الحكيم محمد59306

33.52912.57.56.518.58965.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان رمضان صبرى الفخرانى59307

3629.518161517.5114.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان عبد اللطيف يحى عبد العظيم بدوى59308

302717.5241516113.577ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان عزت احمد الوكيل59309

3627.51928.51915.513068.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان عالء السيد عبده جاد59310

36.525.519.528.518.515128.568ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان محمد الحسينى محمد قنديل59311

37.5292029.52017.513667ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان محمد عبد المنعم القناوى عبد العال59312

27.529.51823.518.51311757ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روان محمود فتحى محمود شعبان59313

36.5301927.52017.513368.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435رويدا رمضان محمد البهلول59314

دا محمد عبده عبد الهادى اسماعيل59315 37.52919272014132.548.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435روي

3628.519.527.51916130.55.58ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ريم ابراهيم ماضى محمد ماضى59316

312919.5281915.5126.56.58ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ريم حسن محمد حسن الديب59317

323019.52919.516.513068ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ريم خالد عبد المنعم شعبان59318

33.529.519.529.52017.513278ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ريم فتحى ابراهيم عبد الفتاح59319
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30.52718.521.518.51411652.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ريناد هارون احمد محمد الهاللى59320

35.529.51929.52019133.558ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ريهام على السباعى على الشناوى59321

26.517.515231413.59658.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ريهام محمد محمد حلمى ابراهيم59322

3729.519.527.52016.5133.56.59ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435زينب خالد محمد محمد البحيرى59323

3328.519.527.52015.5128.569ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساره السيد المتولى حسن عوض59324

34.5302029.520151345.57.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساره انور المتولى حسن59325

3429.520302015133.568.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساره راغب مصطفى السمرى59326

3629.520292015.5134.57.58ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساره ضياء محمد محمد وفا59327

20.527.518.5251814109.557ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساره عبد اللطيف يحيى عبد العظيم بدوى59328

3630202818.516.5132.579ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساره عمرو احمد عبد النبى ابراهيم59329

35.52919.5281617.512879.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساره محمد محمد مصطفى59330

3126.51921.51016.510879ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ساميه اشرف محى الدين عبد الحميد الطويل59331

251014.518.512.519.580.568.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سالم محمد الحسينى عبد الجليل الميمى59332

39302029.52018.5138.579.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سلمى ابراهيم عيد محمد يونس59333

37292026.517.51813078.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سلمى اسالم محمد العموشى59334

372919.524.5171812778ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سلمى رضا محمد حامد محمد السيد59335

2828.52021.51415.511248.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سلمى عماد حمدى محمد احمد ابو حسين59336

31.529202717.5181256.59ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سلمى ماهر محمد عبده الفيشى59337

29.52718221414110.568.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سلمى محمود احمد محمد زكى59338

32261723.515.51811468.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سلوى رضا ميخائيل عوض59339

179.51474.5105254ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سما السيد ابراهيم محمد العموشى59340

3429.519.523.515.513.512269.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سما سامى رافت محمد يونس59341

28.528.519.5221316111.569.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سما محمد حسين مصطفى59342

38.53019.528.52018136.579ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سماء محمد السباعى شحاته سوس59343

2828.517181214103.567.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سميه احمد ابو الوفا احمد عبد القادر59344

292516.510.59149053ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سهير محمد مصطفى سليم59345

36291925.518.515.512875.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سهيله اشرف محمد محمد شجر59346

36301926.51713128.586.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سهيله محمد احمد الشاعر59347

1591.591.57.53651ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سهيله محمد عبده مبارك محمد59348

3729.5192818.518.513279.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435سوسن عبد الشافى عبده عبده االشرم59349

33.528.5192716.518124.588.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شروق ابراهيم بدير ابراهيم الزيادى59350

28.525.518.5251819115.58.58.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شروق احمد احمد فهيم السيد59351

3228.518.52915.516.5123.55.56ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شروق ايمن حسن سرور مبروك59352

31241519.591798.57.54ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شروق سامح حمدى احمد الشناوى59353

3022.517.527.512.516.511064ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شروق محمد شوقى محمد عبد العزيز59354

1816.511.5218.51775.572ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شفاء حازم ابراهيم ابراهيم لطف59355

24.528.517.525.5171911375.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد احمد صبرى العموشى59356

3329.517.52916.515.5125.576.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد السيد عيد بدر الدين59357

165.56.59.51.513.5396.51.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد ايمن فاروق محمد الليثى59358

37.528.520302016.513686.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد جمال محمد عبد الرحيم59359

35.528.52029.52017133.596ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد حسام الدين عاشور الشعراوى59360

25.511182714.515966.55ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد حمزه محسن حمزه59361

2715.516.524.51416.597.57.56.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد رضا حامد ابو الوفا شريف59362

2315.51823.512.516.592.56.55.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد شوقى احمد البحيرى59363

26.52616.52615.516.5110.57.56.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد شوقى محمد على التليسى59364

12.557.514.55.514456.52ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد صبرى النبوى هجرس59365

28.523.517.52915.519.51147.55.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد طارق محمد المتولى حامد59366

34.527.519.5291920129.57.56.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد طلعت احمد محمد الفيشى59367
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32.524.516.52117.51911286ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد عادل ابراهيم محمد نوفل59368

179.53237.516.5606.53ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد محمد عبد العاطى التليس59369

32.527.5152817.519.5120.565ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد محمد عبد اللـه عبد الجواد االلفى59370

322716.528.518.519.5122.575.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد مصطفى عبد الموجود السيد المحالوى59371

34.5271828.5191512785.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد هانى عاطف عبد المجيد59372

32.525.51828.51716.5121.565.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد وائل احمد محمد راشد59373

31.52613.52814.516113.57.55.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شهد ياسر عبد المنعم سعد شهاوى59374

3829.52029.520191377.55.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شيماء بشير السيد عبد الرحيم59375

8.51.52134.5729.574ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شيماء عبد الفتاح احمد الهاللى59376

2715142316.516.595.585ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شيماء محمد عبد النبى المتولى59377

29.52413.52415.516106.565.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435شيماء نبيل السيد كليب59378

000000000ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ضحى حسين محمد احمد عبده سليم59379

28.52215261715.5108.565.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435عايده احمد صبرى عبد العاطى عمر59380

27.52314.526.517.51810965ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435عبير محمد عطا اللـه عكاشه سوس59381

302616.527.51817.511862.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435عزه على على عبده الهاللى59382

18.515.56248.51272.574ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435غاده حماده فتحى المرسى الحملى59383

332715.527.51919.512265.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435فاطمه ابراهيم انور محمد اللبودى59384

641.5931023.56.52ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435فاطمه رجب رجب ابو المعاطى الجناينى59385

3227.51226.517191157.57ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435فداء على على الغريب59386

31.528.51726.51919122.574ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435فرح محمد عبد اللـه جاد المرسى59387

31.524.510.525.5161810873.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435فرح محمد فاروق عوض عبد الحليم59388

26.5241426.51018.510186ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435فرح محمد نصر عبد اللـه ادريس59389

25.523.511.5248.519.59376.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435فوزيه عاطف محمد الدسوقى غانم59390

35.529.519302019.51347.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435لقاء اسامه فؤاد حجازى غبور59391

373020302019.51377.59ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ليلى حماده رمضان سعد سعد59392

352916.5271919126.58.58ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ليلى هانى محمد المهدى حامد عبد الجواد59393

27.52416.52715191106.58.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ماجده رؤوف عبد اللـه محمود الطيب59394

ا يوسف رزق عطيه يوسف59395 3427.519.527.51920127.589ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مادون

37.53019.5292019.513699ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مارتينا ميالد عماره لبيب59396

25.515.510.523.57138274ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ماريا حنا بانوب معوض منصور59397

282414.525.5111810377ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ماريان ماجد اسكندر غبلاير مينا59398

35.528.51728.517.519.512779ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ماهيتاب ابراهيم حسنى احمد سرحان59399

36281927.515.519.51268.58.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم ابراهيم عبد النبى المرسى بدر الدين59400

29.52417251120106.578ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم احمد جميل السيد احمد59401

147.51123.56.51962.546.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم السيد عبد النبى السيد الهاللى59402

2211.513257.5197945ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم السيد محمد محمد شوالى59403

28.526.51622151610866.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم جمال محمد محمد الطنطاوى59404

34.5292026.5172012778ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم حماده حمدى ابراهيم المرسى59405

24.5201524.513169757.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم عادل محمد الحنفى الجميل59406

37.528.52027.518.52013277ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم عبد الحميد عبد المنعم عبد الحميد59407

29.524.51427.51120106.577ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم عالء عبد الفتاح محمد المتبولى59408

3928.519.52919.519135.587.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم عالء محمد العواد59409

2625.51623.55.52096.586ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم فريد عبد العزيز البيلى59410

36.52819.529.51919132.586ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم كمال كمال ابراهيم59411

36.527.519.528.5192013187ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم مجدى المحمدى الرفاعى59412

292512.52413.51910483.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم محمد السيد عبد المنعم رمضان59413

20.519121813.5178363ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم محمد عبده على ابو حسن59414

2620.516.520.5131696.562.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم محمد فوزى المرسى الطيب59415
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3222.518.520.514.517.510863ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم محمود فوزى االلفى59416

34.52819.528.52020130.578.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم مدحت عبده احمد سالمه59417

38.5292028.519.519135.599.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم ناجح احمد محمد بدوى59418

29.528.519.525.51415.511776ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم هشام الشحات رشاد لطف59419

30.52519211219107.565.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مريم هشام عبد الحفيظ الطنطاوى59420

31.526202713.52011865ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ملك احمد فؤاد على مصطفى59421

3527202815.519125.584.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ملك عبد اللطيف عزت الطنطاوى59422

26.52519.52110.519102.585ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منة اللـه احمد ابراهيم الهاللى59423

28.52619.52313.519110.586ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اشرف العدوى مروان السعودى59424

2119.51819.512.52090.584ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه ابراهيم عبده عطيه ابو خالد59425

30.5261927.513.520116.584.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه احمد ابراهيم محمد غبور59426

2625.5142491998.574ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه احمد رشاد عبد العظيم صقر59427

000000000ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه الـلـه اشرف عبد الرازق الشافعى59428

2723.515271618108.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه جمال محمد عطيه السوليه59429

37.53020251820130.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه حسنى السيد ابراهيم الهوارى59430

29.52520281820120.575.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه شوقى محمود القطب59431

32.5282026.517.519124.575.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه عبد الرحمن زين العابدين محمد حبيب59432

34292028.51820129.577.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه عزت عبد الحميد محمود عبد الرحيم59433

35.5292029.5201913467ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه محمد عاطف محمد شوالى59434

312819.523.5161911877ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه محمود احمد محمد زكى59435

38.529.52029201913789.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه اللـه مصطفى محمد مصطفى59436

36.529.52028192013377.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه ايمن سامى كامل59437

26.52815291119109.552.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه خالد محمد محمد عباس59438

2918.516.523.511.5209953ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه عادل عباس محمد القاضى59439

2012.51112.511.51967.573ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منه محمد عبد الحى نجم الدسوقى59440

36.524.51926.51616122.575.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435منى محمد مصطفى الديب59441

23.5914201216.578.565ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مها محمد صدقى السمرى59442

35.528.52029.52020133.579ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مى حاتم محمد صبرى محمد عبد الحى59443

36.5292029.5201913578ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435مى هشام حسانين محمد حسانين59444

37.5292029.5202013687ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ميرنا اشرف رضوان غندور رضوان59445

32.5151824.510.514100.582ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ميرنا عزيز نقوال عزيز59446

18.51215.51910177565ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ميرنا مصطفى وهبه شحاته59447

32.519.51824141910875ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ندى احمد محمود محمود مرزوق59448

15.57.5171912.51971.556ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ندى الخطيب محمد عبد الهادى االلفى59449

2621.51723111598.584ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ندى السيد عبد اللـه العشرى59450

96.5512610.538.544ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ندى بركات محمد حسن الهاللى59451

38.5281829.52017134710ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ندى جمال طلعت الحسينى سرحان59452

36.52917281618126.589ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ندى محمد محمد على ابراهيم59453

255.510.5237.51471.585ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ندى هشام محمد ابو الوفا الشريف59454

332813.528.5151311877.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نرمين الشحات محمد الشحات الدغيدى59455

36.529162916.51212777.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نرمين محمد حلمى هجرس محمد59456

2818.51025.5999167.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نسمه عبد السالم محمد المرسى الشارود59457

3222.58249.5139646.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نغم احمد فهمى احمد البلعوطى59458

36.528.51527.514.51112277.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نهله وليد مصطفى ابو هيف59459

3827.518.528.515.51312878.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نور حامد حسن عبد الفتاح العفيفى59460

34.519.512.525.5121110477ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورا عالء محمد المرسى الفقى59461

362918.528.518.516.5130.578ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورا محمد مصطفى عبد العال59462

34.5261827.51614.512277.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورا هانى السيد مصطفى البسطويسى59463
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2520.58.525.5915.588.578ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورا وليد محمد ابو المجد هجرسى59464

35.524.519.5271617122.576.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نوران احمد مصطفى حسين جنينه59465

33.528.51928181712777.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نوران محمد جمعه محمد المرسى59466

36301826.51816.5128.577.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نوران وسام محمود عبد القادر حمدان59467

36.52819.53019.518.5133.564.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورهان ايمن حلمى محمد النبوى فياض59468

3224.514.52716.515114.568ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورهان عماد الدين النبوى محمد عبده59469

33.521.5132711.513106.568ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورهان عمر حسين احمد حسين59470

224.5415511.550.557ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نورهان فؤاد ابو الفتوح فؤاد الشافعى59471

32.52514.525.511.51410968ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نيره احمد مصطفى امين59472

32.527.515.5218.515.510559ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435نيره السيد محسوب المعداوى فوده59473

22.520.515.5249.513.59259ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر رمضان محمد حسن ابراهيم59474

35.528.519.529.52018.513359ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر عاطف العوضى طلبه الويش59475

3527.516.527.51818124.567.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر عبد الحليم عبده جاد59476

292314.522.51417.510358.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر عصام روحى سعد محمد الهاللى59477

3829.519.529.519.52013667.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر فريد شوكت القناوى البهلول59478

2625.513251316.5102.578.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر مجدى العدوى احمد على الدين59479

2.501.58.501412.567ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر محمد الغريب عبد السالم فرحات59480

36.52919.529.518.519.513378ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هاجر محمد فاروق سيف النصر59481

38.529.519.5302019137.578.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هايدى طارق عبد الهادى سيد احمد الشال59482

38292029.52020136.569ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هبة اللـه هانى سعد عبد القادر يونس59483

27.51413.52017169257.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هبه مصطفى محمد عبد الهادى غراب59484

3724.518221915120.558.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هدى احمد عبد الرحيم النفيلى الهاللى59485

352819302017.513269ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هدير محمد محمد عبده الفيشى59486

3028193019.514126.56.59.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هلن مسعد محمد محمد عتيبه59487

33281929.519.51112948.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هنا حسام عطيه عطيه اللوزى59488

35.52919301919132.579.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هنا وائل محمد ابراهيم منصور59489

31271717.51517107.569.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هناء ثروت امين محمود يوسف59490

2518.514.526.513.5179869.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هند ابراهيم عبد النبى المرسى بدر الدين59491

37301930201813659ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هند ابو المعاطى اسماعيل محمد عسكر59492

262714.527.5181611359ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هند السعيد احمد غانم59493

2617.51120.512.51387.562ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هند محمد صابر مصطفى الزيادى59494

21172.52381371.533ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هند وليد مصطفى السيد هجرس59495

32.52614.527.51715.5117.553ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435هيام ايمن السيد البسيونى59496

32.52918.529.518.51712853ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435وفاء معروف محمد محمد غنيم59497

353018.529.519.518.5132.567ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435والء سامى عبد الرحيم النفيلى الهاللى59498

35.52719.529.519.517.513169.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435يارا حمدى على على ابراهيم59499

34.529.518.529.518.514.5130.586.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435يارا سامح عبد المالك اسعد غطاس59500

3628.51929.518.515.5131.564ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435يارا محمد حمدى محمد همام59501

35291829.519.51713156ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435يارا نبيل محمد الوهيدى على59502

36.53017.529.52019133.566ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ياسمين ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم59503

36.52718.529.52012.5131.574.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ياسمين السعيد محمد عبد الرحمن المنجى59504

382614.525.518.516.5122.562.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ياسمين تامر صالح السعيد برهام59505

36.524.516.522.518.514.5118.575.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ياسمين محمد محمد على ابو سيف59506

30.52712.525.518.512.511476ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ياسمين محمد مختار عبد الرازق59507

2825.5821.51711.510073ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435ياسمين وليد محمد هجرس59508

3226.592316.511.510754.5ادارة أجا  010اجا ع بنات  0435يمنى جابر فؤاد الحسينى فوده59509

26.5241617.510.51494.573.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436اشرقت حسام عطيه عبد الكريم59510

3829.518.527.519.517.513388.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436الزهراء رضا سالمه المتولي الحلو59511
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29.52215.51711.51695.575ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436امانى ياسر رزق سند شعبان59512

36.52918.528.51917.5131.5810ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436امل راضى احمد عبد الحميد سالم59513

35281918191911965ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436امنيه حماده السعيد محمد عبد اللـه59514

25.52918.520.51819111.566.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436انجى محمد عبد العزيز السيد ابراهيم59515

33.5291725.519.518.5124.578ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ايمان مجدي جبر مصطفي المرسى59516

000000000ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ايه محمد السيد عبد العظيم العيسوى59517

242010.520.59.517.584.554.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436جيهان مجدى محمد محمد عبده59518

372718.523.517.518123.568ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436حنين هانى ابراهيم عبد العاطى59519

يا احمد الميرغني احمد حمد السيد59520 3524.5193019.51912868.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ران

يا سامح روحي سعد الهاللي59521 362919.5292015.5133.559.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ران

21221315.58.516.58065ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436رحمه رضا فؤاد سعد الجميل59522

28251615.5614.590.554ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436رزان السيد احمد ابراهيم عسكر59523

38.5291926.52020133610ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436روان ابراهيم السعيد العدوى59524

2019.511.51614.516.581.555ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436روان رضا سليم محمد سليم59525

33.52315.517.51418.5103.567.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ساميه ماجد اسام عابدين عبد الخالق59526

35271622.517.51711879.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436سحر عصام السيد معوض الطنطاوى59527

29.52716211517108.558ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436سحر محمد مصطفى سليمان ابراهيم59528

30.528182716.516.512068.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436سهير مصطفي محفوظ السيد البيومي59529

36.53018282018.5132.557.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436سهيله محمد احمد البهلول59530

3729.5152814.517.512479ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436شروق محمود عبد الحليم عبد الحى59531

3829.516.528.518.517.513169.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436شهد الدسوقي محمد الدسوقي الشهاوى59532

24.5216.5175.515.574.572.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436شهد ناصر حسن على جوهر59533

252112.5161214.586.553ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436شيماء صبح احمد المتولى59534

352916.526.515.516122.557.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436شيماء محمود محمود زكريا البدراوى59535

33.52916.527.51716.5123.579.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ماجده محمد ابراهيم ابراهيم عبد الرحمن59536

2614.51120.58.516.580.554.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436مريم جمال محمد هاشم59537

39301928201913659ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436مريم رضا عبد الغنى المرسى احمد59538

24161217.54.514.57473ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436مريم مجدى السيد مصطفى59539

30.52413261715.5110.575.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436مريم محمد محمد جابر وهبه59540

3829.51725.5171512776ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436مريم محمود السيد احمد الموافي59541

282613.524.513.516105.565.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436مريم يسري فتحي محمد ابوغضبان59542

272514.5221415102.565ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436منار محمد عبد المجيد عبد المجيد ثريا59543

2727.512.519.511.5149876.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436منه الـله ايمن عادل السيد مصطفى ابوحسن59544

39301930201913889.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436منه الـله حربى الشربينى رمضان الشربينى59545

31.526.51926171912078ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436منه الـله محمد حلمى احمد الحلو59546

322418.523.517.519115.576ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436نرمين حسنى النبوى الغريب59547

292312.523.58199674.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436نور اشرف محمد مهدى سيد59548

26.51913.52712199875ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436نور عاطف ابراهيم ابراهيم السرساوى59549

36.518.5141610.516.595.556ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436نورا ياسر وفا عبد الكريم59550

322016.5211819107.567ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436نورهان السيد محمد جابر وهبه59551

3629182819.519.5130.579.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436هدى وليد يوسف حسين59552

3124.517.521.518.519.511368.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436همسة احمد محمد الزيادى59553

3325.5152418.52011668.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ياسمين صالح الغريب السعيد الغريب59554

3426.5182417.519.512069.5ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ياسمين طارق على احمد على59555

26.588.58.58.5196063ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ياسمين مطاوع توفيق ابراهيم المساوى59556

28.524.51224.513.51910356ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436ياسمينه محمد عبد الجواد محمد سليمان59557

39.52918.529.519.519.5136810ادارة أجا  010الالوندى ع م  0436يمني نبيل علي مصطفي الوند59558

26.516.51117.59.512.58147ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437احمد فتحى سامى السيد على59559
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2.59310.54.58.529.565.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437احمد محمود عبد اللـه درويش59560

19.56.55146125164ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437السيد صفوت مصطفي المتولي حرفوش59561

27.52416.51514.517.597.556ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437امير عبد الناصر محمد حسانين59562

33.52516.516161810776.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437امير محمد فاروق الشهاوي59563

25.521.511.51611.5178665.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437بكر احمد احمد نصر سعيد59564

19.51110.512.56.515.56045ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437عادل محمد محمد عبد الهادى عيطه59565

25.516.5101511.515.578.552.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437عبد الرحمن لمعي المغاوري جنديه59566

19.596.596.51750.554.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437عبد اللـه احمد وجيه احمد حرفوش59567

7.58.55.575.5103452.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437عبد الـله شحاته المتولى ابراهيم عوض59568

2112.567.5613.55344ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437عطيه نصر عطيه نصر59569

2424.51019.512.516.590.576ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437عمر محمد عبد الجواد حافظ العراقي59570

3026.51119.51315.510065.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437فتحى الذكى المرسى المرسى عيطه59571

2925.512221719105.577ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437محمد السيد العراقي محمد عبد المجيد59572

2521.59119.5197646.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437محمد حسانين محمد حسانين فرج59573

2418.5714718.570.576.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437محمد مصطفي ابراهيم جاد59574

143.567315.533.545ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437محمد ممدوح محمد مصطفي جندية59575

2823.5172214.51710558.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437محمد ياسر ابوالمحاسن احمد عيطه59576

31.526.516302016.512489ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ممدوح محمد محمد محمد الدسوقى59577

27.525101614.517.59378ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437اسمهان محمد كامل ابراهيم عيطه59578

3.52.504151154ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437الهام حسن احمد احمد حرفوش59579

281871711.51981.555.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437اميره احمد احمد ابراهيم عوض59580

25.512.58116.513.563.575ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ايمان محمد العراقى السعداوى59581

21.513.547.5412.550.564.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ايه المتولي قطري محمد العيسوي59582

201045.53.512.54354.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ايه عبد الفتاح محمد ابوالنصر59583

27.5298.516.515.5199776.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ايه عمر الزكى ابراهيم عوض59584

2818.56.5209188255.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437حنان امجد رمضان ابوالعزم السيد59585

29.52110.517.514.5189365.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437خلود خالد مصطفي محمود ابو جنينه59586

24.5124147.5146276.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437خلود محمد صديق الدومانى ابراهيم59587

2423.513.51710.519.588.558ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ريم فهيم السيد فهيم59588

27.52415.525.51216.5104.578ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ريهام فتحي ايوب المرسي عيطه59589

342819.52919.520130710ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ساره علم طلعت الشربينى59590

3117.51226.5161910378.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437سلسبيل ابراهيم منصور مجاهد اسماعيل59591

12.552.59.53.511.53361.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437سماء وفيق فتحى عباس جنديه59592

189.5413.57.51552.564.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437سهير حماده محمد حسين مصطفى59593

332817281719123610ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437علياء محمد احمد حموده59594

30.5251626.5151911369.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437فايزه ياسر ابوالمحاسن احمد عيطه59595

33.52917.528.517.519.5126610ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437مريم شوقي شوقي ابراهيم حجاج59596

3428172816.519.5123.5610ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ملك محمد عبد الحكيم منصور عاصي59597

34291927.51819.5127.5610ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437منه اللـه السيد ابو الخير حافظ العراقى59598

8144.517.58.516.552.566.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437منه اللـه حماده السيد البيومى عبد الجواد59599

3425.516271819.5120.568.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437منه مصطفي ايوب المرسي عيطه59600

16.511.57.517.511196467ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437منى محمد محمد السيد االلفى59601

32.52411.524101910279.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437مها محمد احمد احمد حرفوش59602

342920292019.513279.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ميرنا محمد احمد محمد الجراحي59603

3024.51726.51219.511089ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437نادين السيد السيد عبده عيطه59604

3224.517271419.5114.5710ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ناديه مصطفي محمد حسين مصطفي59605

31.52616.52512.519.5111.579.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437نجاه رمضان عبد الحكيم منصور59606

28.52317.52412.519.5105.579.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ندى احمد محمد عبد المنعم اسماعيل59607
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352819.528.51920130510ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437نورا ابراهيم محمد على امام59608

36272028.519.520131510ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437نيره علي محمد علي امام59609

2121.5161013.512.58266.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437هاجر محمد احمد محمد حسانين59610

3828.519.5261917.513159.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437وسام عاطف حسين مصطفى عامر59611

39302028.52019.5137.579ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437والء ضياء احمد مشرف59612

392917211918.512579.5ادارة أجا  010تلبنت ع م  0437ياسمين علي السيد الدريني59613

3227.519.525.51919123.547.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438احمد السيد احمد محمد السيد59614

27.52518141613100.546ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438احمد على محمد عبد الهادى عجالن59615

27.52217.51315.51595.548.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438احمد محمد مصطفى حسنين ابراهيم59616

25.512151215.5138046.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438احمد محمود مصطفي حسنين ابراهيم59617

1922.51291315.575.547.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438احمد نعيم السيد محجوب علي يوسف59618

3628.519.5282018.513258ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438جمال ابراهيم جمال ابراهيم محمد59619

2715.5181617.518.59458ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438زياد المتولى لطفى احمد منصور59620

33292027.519.51912978.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438عزمى ايمن السباعى احمد عبد الصمد59621

3229202018.516119.559ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438ماهر سامح محمد ابراهيم حسين59622

26.52117.512.51714.594.578.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438محمد ابراهيم محمود ابراهيم محمد59623

3224.518171716108.578.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438محمد ابراهيم موسى عيسى نصر59624

262215.51015.598978.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438محمد تامر عبد الحليم العوضي السيد59625

312819.514.51815.511158.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438محمد رضا عبد السالم حسانين داود59626

2410.51.57.5812.551.567.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438محمد سعد عبد الرازق ابراهيم الشرقاوى59627

16.513.512.510111063.556.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438محمد شهدى بريك حسين محمد بريك59628

16.515.510.510.513.51566.547.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438ياسر عبد الفتاح عبد العليم عبد الغنى داود59629

28.523.51820.51716107.573ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438امنيه رضا محمد على منصور59630

55827.51527.561.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438اميره عبد الفتاح جمال عبد الفتاح حسين59631

56.51228.5153471.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438انجى عاطف ابراهيم محمد59632

27.52416221716.5106.573ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438ايمان ابراهيم عبد السميع ابراهيم بريك59633

2516.516.5615.514.579.573.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438ايمان عادل عبد اللطيف سليمان ابراهيم59634

19.51416511.515.56672.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438دنيا محمد محمد سعد شاهين59635

2616.517.5131818.59173.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438روان مصطفى عبد المنعم احمد درويش59636

201015.51012.5166872ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438ساره زين مصطفى حسانين ابراهيم59637

29.522.51620.514.51610373.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438سلمى عارف بريك حسين محمد59638

1610.5148.511166071.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438سهام عماد ابراهيم عبد الموجود سليمان59639

27.526.51819.512.51810472.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438شروق محمد عبد العال على الشرقاوى59640

13610610154572ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438فتحيه محمد محمود سليمان حسانين59641

185115.510.5195062.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438النا امير محمد السيد العربى59642

24.523.5141014148673ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438ليلى ايهاب اسماعيل محمود نصر59643

32.528.52024.518.519.512463.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438منه اللـه ابراهيم حامد صالح حسن59644

342418.51917.519.511351.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438منه اللـه ناصر عبد هللا الشحات سعد59645

2525.516191619101.545.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438منه عبد الخالق رزق ابراهيم رزق59646

20.5613.549.514.553.551ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438مها سمير فؤاد ابراهيم الفخرانى59647

1981371313.56052ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438نورا السيد السيد محمد محمد العيسوى59648

147.5145.51017.55172ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438هدى مصطفى سعد محمود متولى59649

33.5292029.519.519131.575.5ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438همس محمد السباعى احمد عبد الرحمن59650

33261925201912366ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438هيام عبد العزيز على زين العابدين ابراهيم59651

29.524.519.515.5151210455ادارة أجا  010عزب العرب ع م  0438وسام هشام موافى عبد العزيز الديب59652

33.52919.529.52014131.588ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439احمد اشرف جالل ابراهيم شعبان59653

18.5251220.51413908.54.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439احمد حسام الدين حسنى السعيد شاهين59654

182713171412.5898.56ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439احمد شلبى محمد محمد شلبى بنه59655
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29.528.512.516.518.513105.56.57ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439احمد محمد عبد الحليم عبد الفتاح جنديه59656

27.5251218.51615.5997.57ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439احمد مصطفى محمود الشيخ59657

35.52918.528.52018.5131.58.59.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439باسل مصطفى محمد احمد  الفول59658

1225714.58.58.5678.57.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439زياد سامح العشري ابو سعيده59659

12.518.59.51611.512.5685.55ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439علي محمد حسن بحيري59660

11.52511.52313.51684.56.510ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439عماد ناصر عبد السالم العشماوى59661

29.53018.5271819.51238.510ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439محمد ابراهيم عبد المنعم على الجوهرى59662

33.5301829.518.519129.57.510ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439محمد احمد محمد ابو سالم59663

23.528.516.52717.517.5113510ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439محمد اسالم فتحى عباس59664

26281727.519.519.5118710ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439محمد السيد المرسى جحا59665

27.52815.52819.516.5118.5810ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439محمد ايمن المغاورى الزفتاوى59666

2530162518.519114.57.59.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439محمد حسام عبد اللطيف محمد عماره59667

35.53018271919129.5810ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439يوسف فؤاد محمد الفخرى59668

3629182619.513.5128.56.58.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439يوسف محمد فتحي عباس59669

383020302019138910ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439اسراء احمد السعيد عوض59670

372919.5302017135.58.510ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439اميره صبحى عبد الوهاب يوسف59671

3528.519.52919.517131.58.59.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439جنى محسن كمال عبد الفتاح الساعى59672

23.52514.518.515.511976.59ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439حبيبه عبد المطلب محمد الحلو59673

26.525.5152016.512103.55.57ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439رنا وائل محمد مجدى عباس سبع59674

34292027.519.517.51308.59ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439روان احمد محمد عبد الرحيم احمد عبده سليم59675

37.528.5202919.517.5134.599.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439روان ايمن المحمدى ابراهيم البدراوى59676

3729.5202719.518.513399ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439روان سامح العشري ابو سعيده59677

34.53018.52719.515.5129.59.58ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439سلمى احمد المتولى الناقر59678

34.5301517.515.515.5112.577ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439سما ضياء الطنطاوي ابو المعاطي59679

3629.518.52920201336.58.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439شروق عمرو عباس الحضرى59680

36301927.519.515.51328.59.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439شهد ايهاب حلمى احمد الدغيدى59681

25.528.518271812.51177.58ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439شهد محمد حسن مصطفى مرعوه59682

312816.5251817118.569.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439ضحى ياسر محمد عبد الحى الدغيدى59683

23.519.51721.517.512.5995.59ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439عبير احمد محمد رسالن59684

262616.52317.515.510969.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439فرح عالء حسين السعيد الخشب59685

34.5281927.52015.512979.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439مريم عالء الدين عبد العزيز التليس59686

37.52819.529.519.516.513479.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439منه ياسر احمد ابراهيم سعد59687

38.5302029.520191388.59.5ادارة أجا  010التوحيد الخاصة ع م  0439نور على على الوهيدى59688

211812.517.59.513.578.56.56.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ابراهيم احمد ابراهيم احمد حسين59689

2822.512.52112.51696.566ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ابراهيم صالح العدوى العدوى بدر59690

2822.510.520.5121693.55.55.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ابراهيم عبده ابراهيم ابراهيم السيد59691

28.515.58.517.512158257.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ابراهيم محمد احمد عنتر تميم59692

16.515.54.517.58.51262.56.55ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ابراهيم محمد فاروق المتولى موسى59693

209.58.521.56.515667.55ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد ابراهيم احمد السعيد الجاريه59694

37.52717.525.518.515.512685.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد ابراهيم السيد ابراهيم شعبان59695

35.521.5192317.514116.57.56ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد ابراهيم عبد الرافع عبد الفتاح59696

33.5201126.51716.51088.56ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد ابراهيم على ابراهيم بربر59697

33.52212.52517.518110.586ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد ابراهيم محمد عاشور جاد59698

28.511516.51012.57174ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد احمد لطفى فوده القاضى59699

27.513919101778.575.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد البسيونى عبد الحميد البسيونى على59700

382817.5291917131.585.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد السعيد السباعى احمد حسين59701

1520.5424101673.564ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد السيد السيد اسماعيل قابيل59702

332217241617.511255ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد السيد السيد عبد الهادى بلده59703
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2614.5823.51017.58265ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد السيد السيد محمد مجاهد59704

2815.59.5241113.58874.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد السيد محمد سعيد حسب النبى59705

218.58.5268187265ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد توكل توكل مصطفى ابراهيم59706

28.522.51226.517.51910765.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد حلمى شلبى ابراهيم شلبى59707

35221328.517.51911687ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد خالد شعبان احمد ابراهيم59708

252210.528516.590.573.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد خالد محمد ابراهيم القاضى59709

22.52411174.517.57963.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد سعد فتحى القناوى خشان59710

22141122.541573.583ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد عادل حسن عبد الهادى حسن59711

16.58.5714115.54783ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد عبد العال عبد الحميد محمد راضى59712

15.5111115.51145463ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد عبد اللـه عبد هللا السعيد سلطان59713

30.527.516.5267.514.510873ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد عبد المنعم عبد الخالق المرسى رمضان59714

242116247.514.592.572.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد عزمى ابراهيم محمود جنيدى59715

31.52415.527.511.515.511063ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد على عبد المنعم ابراهيم البديوى59716

26.517.510.519.5217.57683ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد مجدى على ابراهيم داود59717

231816221.51780.573ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد مجدى فهمى عباس ابوعوف59718

27.518.513.52231584.573ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد محمد احمد المندوه الكنانى59719

36.529.51729.519.51813273ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد محمد حلمى مجاهد بلده59720

30.51813204.5158672.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد محمد محمد عبده قابيل59721

211410.518.5315.56772.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد محمد وجيه محمد سالم59722

38291824.51817127.573ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد محمود ابو العنين السيد جاد59723

36.527.515.5261317118.574ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد وحيد فتوح فتوح المغير59724

37281929.519.51913373.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440احمد وليد السيد السيد الطويل59725

512.5811.50103752.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440اسامه اسامه عبد المنعم مجاهد جالله59726

1699.514.5011.54952.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440اسالم جابر جاد المتولى ابو ليله59727

1310813.501044.554ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440اسالم محمد محمد يوسف عريضه59728

242411.520.510.51890.564ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440اسالم ياسر السيد زكى شاهين59729

301911.51912.518.5925.54ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440اشرف حسن امين حسن بلده59730

69.591410.513.54933ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440اشرف مجدى محمد القناوى خشان59731

4.55.5712.510.514.54053ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440اشرف محمد ابراهيم السعيد العشرى59732

20.58117.511.51558.563ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440السعيد عالء احمد محمد على59733

7711.5117.5174442ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440السيد اسامه السيد السماحى بدر59734

7.54.510.51066.538.533ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440السيد ايمن السيد الششتاوى ندا59735

1369.5137.5134932.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440السيد محمود محمود السيد محمد حسن59736

20.516161811.5198284.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440العربى عبد اللـه حلمى احمد كسيره59737

25.518.51431718.57836ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440المرسى محمود المرسى ابراهيم المرسى59738

3426.51829.5201912856.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440امجد عيد مصطفى مصطفى الشهابى59739

3223.517291919.5120.567ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440امير جميل السيد المندوه حجازى شهبه59740

33.52215.52816.519.5115.577.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ايمن محمود فوزى عبد الحميد النياتى59741

34.526.51728.51920125.575ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ايمن منتصر زكريا فوده العاملى59742

1415.51118.51015.56975ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ايهاب ابراهيم السباعى الدسوقى ابوالنجا59743

30.523.513251718.510964.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440باسل السيد مجاهد احمد السمطى59744

1015.5101791361.552.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440باسم على عوض الباز على59745

352716.527.52018.512666ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440باهر محمد ابراهيم محمد البحقيرى59746

35241726.517.518.512045ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440جمال عبد الناصر عبد الغفار السعيد الحديدى59747

35.527.517.526.5192012676ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حازم نصر حلمى نصر سبع59748

18610.520.5815.56373.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حبيب ايمن بكر علي راضى59749

قوطى59750 12.52.579.5610.537.542ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حسام احمد احمد محمد االرن

15.54.59.5861043.55.52ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حسام السعيد محمد السعيد59751
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2724.514.511815.58562ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حسام السيد عبد الوهاب ابراهيم المندراوى59752

25.512.513.5799.567.56.54ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حسام فرج جاد المتولى ليله59753

000000000ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حسام محمد سعد سعد قنديل59754

1578.55.579435.53.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حسن عرفات حسن السيد خليفه59755

165134.56.510.5457.52.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حسين محمد ابراهيم الحسينى ابراهيم59756

11.51.5102.56531.57.52.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440حمدى ابراهيم ابراهيم عبد العال محمد59757

1810.5108.57.58.554.55.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد ابراهيم حلمى ابراهيم ابو خليل59758

14.513.599510517.55.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد ابراهيم رمضان ابراهيم59759

31.524182415.5191137.57.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد ابراهيم محمد ابراهيم قابيل59760

17129711.51256.562ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد صبحى محمد صالح عبد الهادى59761

1512.5148121461.55.52.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد عبد الوهاب عبد الوهاب ابراهيم المندراوى59762

12141110.5712.554.553.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد عالء محمود حسين سبع59763

30271924.51717.5117.55.55ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد على ابراهيم ابراهيم عيانه59764

2918.518.522.51717.5105.56.54.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد على ابراهيم على السيد59765

2013.51112.51016674.54ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد محمد محمد السيد يونس59766

2924.517.522.517.513.51115.54.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440خالد محمد محمد محمد على ندا59767

2720.51913.515.51695.54.55ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440رمضان مجدى المرسى المرسى عريضه59768

202314.517111485.555ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد احمد السيد عبد الهادى الغمراوى59769

3021.51819.514.515.5103.54.54.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد اشرف رجب عيسى يس59770

28.527.516.52014.510.510744ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد ايمن عبد السميع القناوى خشان59771

23.52716.514.512.5139433ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد سيد صالح عبد الحكيم59772

92017.517.512107633.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد عبد المجيد محمد عبد المجيد النوبى59773

32.527.52026.51916125.544.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد على ابراهيم ابراهيم عيانه59774

13.5261618.51615.5904.54.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد محمد احمد الطنطاوى المرسى59775

16.52012.516.59.577553ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440زياد وليد محمد محمد مجاهد الشرقاوى59776

9.51799.54.51149.552ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440سامح مجاهد مجاهد عوض الكرداوى59777

12.5114.5113.511.542.54.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440سامح محمود محمود محمد مصطفى59778

18.599.5137.51457.54.54ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440سعد السباعى سعد محمد المزاحى59779

26.51391010.517694.55ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440سعيد المتولى سعيد زكى سعيد59780

29.51815.52115149954.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440شريف احمد هالل احمد العزب59781

16.510.5138.55.510543.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440طه السيد السيد السيد المكاوى59782

27.51915.561015784.54.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عاطف محمد على محمد احمد البديوى59783

15.515.512.511.511.51166.533.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن احمد محمد ابو المجد الشهابى59784

6.522.511.514.510.51165.555ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن السيد عبده عبد الكريم نور59785

62010.588.5135344ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن الغريب القطب جاد59786

38302027.519.518.513545ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن المغاورى المغاورى السيد احمد59787

383017.52918.51813355ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن محسن عبد المنعم السيد راشد59788

3421.517.52915.518.5117.546.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن محمد السيد ابو النجا سعفان59789

2521.5162215.51710046.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن محمد متولى عبد الغفار الكرداوى59790

20.51616.519.512.5188556.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن محمود محمد التلبانى59791

2218.518.520.51418.593.556.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الرحمن هيثم سمير بدر الديسطى59792

18.5271717.51012.5904.56.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد العظيم محمد عبد العظيم عبد الحق عبد العليم59793

1715.515.5137126855ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد الفتاح عبد العال السيد منصور النواجى59794

11.545.51049.5354.54ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد اللـه السيد السيد الطنطاوى الحربى59795

18171214.510.5107267ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد اللـه مروان حمزه محمد على سعد59796

10.5914910.59.55366ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد اللـه هانى محمود على قمر59797

2214151713.51581.568ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبد المنعم محمد عبد المنعم الشاذلى ابراهيم59798

16.58.51310813.5565.57ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عبده ابراهيم عبد الهادى ابراهيم السيد59799
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117.51510715.550.54.58ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عالء السيد عالء الدين المندوه الكنانى59800

28.517.516.5231616.5101.558ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440على رمضان محمد عطيه على59801

22.5141714.59.516.577.555.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440على محمد احمد احمد سعفان59802

1114.598.56.51249.555ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عماد السيد ابراهيم محمد عونات59803

2618.517.521.514.5199856ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عمر احمد احمد حسين زمزم59804

3020.517.52013.519101.557.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عمر محمد على محمد فايد59805

29.52817302020124.5510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عمرو ابراهيم احمد السيد جنيدى59806

13.533431226.543.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عمرو خالد السيد احمد سبع59807

2820.51424.5151610256ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عمرو عبد الهادى المرسى عثمان ايوب59808

3222.513.517.57.515.59353ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440عمرو هشام زكريا فوده العاملى59809

33.51912.5177.51489.552.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440فادى خالد هالل احمد العزب59810

1819.515.5198168052ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440فادى محمد طه على عبد اللطيف59811

231610167.51772.571.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440فارس ابراهيم سامى السيد الحربى59812

3726.5192816.51612774ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440كريم ايمن احمد احمد سعفان59813

37.529.519.53019.516.513673ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440كريم محسن فتحى مصطفى الشهابى59814

3221162410.515.5103.558ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440كريم محمد احمد عبد ربه عثمان59815

32.5171619.51016954.55.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440كريم مصطفى محمود محمد والى59816

3416.5152011.515.59763ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440كريم مصطفى مصطفى مصطفى سريه59817

37.515.51118.591391.552ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440كريم نبيل عبد النعيم عبد القادر الدسوقى59818

26.5188.516.55.514.57571.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440كمال السيد العربى محمد كمال محمد59819

37.525.510.524.59.513.5107.552ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440لؤى محمد محمد السيد البحقيرى59820

3118.5121914.513.59562.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مؤمن ابراهيم على على سعده59821

29.517.512.523.58.51391.562.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مؤمن محمد احمد احمد عطيه59822

29.5171119.51012.58751ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مؤمن محمد القطب جاد سنبل59823

24.516.59.52112.516.58452.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مؤمن محمد عبد اللـه محمد سلطان59824

291513.518.514179062ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مازن السيد عبده المندوه الكنانى59825

3318.514221414101.543ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مازن عبده محمد المنسى محمد على59826

3518.51520.513.514102.564ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد ابراهيم ابراهيم ابراهيم رضوان59827

32.51613.518.51212.592.561.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد ابراهيم جميل ابراهيم الطويل59828

8.5151415.5712603.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد ابراهيم مجاهد عوض الكرداوى59829

132014.52011.5117983ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد احمد جميل احمد عرابى59830

31.523.51426171611271.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد احمد طاهر السيد عمران59831

19.514.51124.515.5128572ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد احمد عبد المجيد جاب اللـه يونس59832

7.512.55.515.548.54542ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد السيد السيد محمد على محمود59833

9.5149.513413.55053ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد السيد على حمزه الشوربجى59834

22221721.513.514.5966.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد السيد محمود حسين سبع59835

2217161910.515.584.57.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد السيد مصطفى عبد السالم الطويل59836

1818.51521.55.51778.54.51.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد برهام السيد ابراهيم داود59837

2724.516.523.51018.5101.56.52ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد توفيق محمد عبد اللـه كوهيه59838

4.5159.5187155482.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد جميل ابراهيم ابراهيم الطويل59839

12.521.514209137732.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد حسام طه محمد سعفان59840

262414.52213.51310042.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد حماده محمد محمد راضى59841

2.513.5511.5410.536.552ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد رافت الشحات محمد النادى59842

1419.51018.59.51571.562.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد رمضان ابراهيم ابو الفتوح النوبى59843

292313.52615.515.510772.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد سعد سعد مجاهد الغمرى59844

322214.5261314107.553ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد شلبى الحسينى عبد اللـه ابو النجا59845

29.5251524.514131085.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد طارق صالح الدين محمد شهبه59846

1518.513241113.581.552.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد طاهر عبد القادر رمضان جبر59847
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20.5231323.512.51592.582.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد عاطف محمد بدر سبع59848

241815.52011.5158973ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد عبد الحليم على ابراهيم داود59849

20.512.51221.5812.574.563ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد عبد الغفار عبد العال منصور النواجى59850

21.513.514.516.58.51774.552.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد عبد الفتاح ابراهيم ابراهيم راضى59851

25.52415.52015.517100.543.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد على عباس عباس منصور59852

25.52315.52216.518102.584.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد عماد على على محمد قمر59853

8.52.5612.53.513.53362ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد عوض ابراهيم ابراهيم المندراوى59854

30.520.517.5241416106.583ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد فتحى ابراهيم محمد نور59855

21131220.5101676.562ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد محمد السيد محمد يسن59856

167.515.512.581759.553ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد محمد انور محمد يوسف59857

203.512.515.5101761.572.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد محمد رمضان محمد احمد59858

32.525.514.52319.52011572.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد محمد فوزى جاد الغزلى59859

16.513.51115.513.5157063ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد محمود الحسانين الحسانين النواجى59860

1410121411116153ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد مصطفى حافظ مصطفى الشيخ59861

2210.51216.512.515.573.572.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد هانى الدسوقى محمد الطنوبى59862

29171721.517.516.510273ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد هانى محمود حامد بدوى عمر59863

26.52517.523.51717109.584ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد هشام محمد عبد الهادى مسلم59864

20.5912108.5166062.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمد هشام يحى محمد الفسخانى59865

231416.52216.517.59274ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود احمد جاد جاد سنبل59866

2111.51420.512167972.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود السيد فهمى محمود يونس59867

157.513.518.581662.562ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود السيد محمد هارون العريف59868

22108.515.512.514.568.573.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود السيد مرسى رمضان الجعبيرى59869

20.510.510.516.51215.57073.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود جميل زكى محمد عيانه59870

1414.57.53.510.530.532ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود حافظ رجب حافظ يس59871

24.519.517.5201817.599.574ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود عبد الهادى السيد عبد الهادى النجار59872

21.52116191818.595.574.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود عزمى محمود الدسوقى بربر59873

2722.51620.510.519.596.575.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود محمد رمضان احمد يس59874

27.517.515261719.510365ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440محمود منير فهمى عبد الوهاب ابو النجا59875

11.56.559716.53944ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مصطفى رضا اسماعيل السيد على59876

10.577114.515.54053.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مصطفى عاطف السعيد معوض زينه59877

16611148.51955.575ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مصطفى عبد الفتاح محمد محمد شعبان59878

362719.5281820128.576ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مصطفى محمد ابراهيم حمزة السماحى59879

2518.51618.511198964.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440مصطفى محمود السيد احمد على عيسى59880

211614181117.58085.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440معتز المتولى على عبد السالم الطويل59881

2823.517.5221719.510885ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440معتز محمد عبد الهادى عبد الفتاح المرساوى59882

272117.522.51419.510285ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440معتز محمد قابيل محمد الشوربجى59883

22.596.5177.514.562.584ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440نادر محمد الغريب محمد عطيه59884

2015.511.51610197344ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440هشام فهمى السيد ابراهيم الطنطاوى59885

282217.5231319.5103.554.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440وائل عاطف سمير عبد العظيم ادريس59886

251715.520.510.51988.574.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440وليد الديسطى عبد اللـه مصطفى النمر59887

25181622.51119.592.585ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440وليد السيد الشحات عبد المجيد النوبي59888

2791016.55.5176884ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440وليد السيد على محمد الدميرى59889

19.57.56.517.53.516.554.582ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440ياسر ابراهيم عرفه ابراهيم المندراوى59890

27.521152010.517.59484ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يسن اشرف رجب عيسى يس59891

228.59177.516.56453.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف القناوى محمد محمد القناوى59892

27.522.516.517.51615.510064ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف حسن حمدى محمد احمد السماحى59893

202015.516.511.51583.555ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف خالد عبد الحليم عبد الهادى النجار59894

26151418.591582.574.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف عاطف احمد عبد الفتاح العوضى59895
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2117917915.57363.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف عبده حسين حجازى دهمش59896

272013.51812.515.59164.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف محسن عمر حجازى القاضى59897

251511169.514.576.553.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف محمد بكر محمد جنيدى59898

27201521.5101793.565.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف محمد سعد شلبى شلبى59899

2117.58.519.581774.564.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف محمود الشربينى عبد الحميد الشربينى59900

26.521172591798.573.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف هانى الدسوقى محمد الطنوبى59901

31.516.515.522717.592.553ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنين  0440يوسف وليد عبد الحميد محمد القاضى59902

31.51117.5259.51994.577.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ابتسام السيد عبد المنعم عبد القادر الدسوقى59903

27.5913.5237.51780.578ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ابرار اسعد محمد الشهابى59904

342317.528.5191712278ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441احالم محمد محمد رمضان المشد59905

34.525.518281817.512478.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441اسراء محمد على ابراهيم على59906

28.51816.527.514.51510578ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441اسماء ابراهيم مجاهد عوض الكرداوى59907

276.516181016.577.565ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441اسماء رمضان المنسى السيد جنيدى59908

26.516.515.525.513179778.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441اسماء عادل محمد محمد النمر59909

262015.525.512179976.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441اسماء محمد محمد محمد شلبى59910

30.58.51523.5112088.588ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441االء ابراهيم عبد الشفيق عبد المنعم المنشاوى59911

34.5241928.5161812298ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441االء ابراهيم محمد رضوان الصعيدى59912

000000000ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441االء منتصر احمد طه سعفان59913

37281929.52020133.578.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441الهام احمد محمد ابو المجد الشهابى59914

33.526.516.528.5191912478ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امال خيرى صالح الدين محمد جاد المولى59915

322315.524.5132010878.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امال عطيه زكريا محمد ابراهيم59916

34.52017.525192011678.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امانى يسرى المرسى عثمان ايوب59917

31.512172615.52010278.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امل اليمانى السعيد عبد الحميد النياتى59918

362518.528.518.518126.59.59.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امل طه احمد محمود البحقيرى59919

3528.51928.5181812989ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امنيه طه احمد محمود البحقيرى59920

34.52718.528.52020128.579.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امنيه عبد الخالق منصور محمود عمر59921

24.5610.516719.56496.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441اميره ماهر محمد محمد جنيدى59922

3129.517.5292019.512799ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441اميره وائل عنتر رجب حجازى59923

29.528.517.52917.5191229.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441امينه محمد عبد الحميد المرسى العاملى59924

121013.521517.561.595ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441انعام عبده رمضان ابراهيم الشبينى59925

312318.5271820117.588ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان ابراهيم السيد سعد قنديل59926

272617.52516.51911298.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان السيد المنسى عبد الحميد خضر59927

34.52717.527.51716.5123.598.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان السيد شوقى محمد شهبه59928

362418.52817.517.512469.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان عبد المنعم الشال نصر العاملى59929

13.5158.58.52.5174885.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان عتريس عارف عبد الرازق شوالى59930

31.52618.526.512.51911598.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان فارس البسيونى عبد المنعم سليم59931

36.53019302020135.5910ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان محمد محمد عبد الهادى بلده59932

30291829.51919125.599.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايمان محمود محمد ابو العينين59933

3230172918.519126.599.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايناس حامد حامد حامد سعد59934

34.527.518.5291919128.598.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايناس محمد الحسانين الحسانين النواجى59935

15.59.512.5155.5185896ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه ابراهيم جمال ابراهيم بدر59936

21.513.513178.514.573.596.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه السيد السيد حمزه الشوربجى59937

35.53019302016.5134.5910ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه السيد محمد زكى شاهين59938

34.528183019.518130910ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه العربى عبد المقصود عوض عالم59939

34.529.516.5281919.5127.599.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه عاطف عبد الخالق حسن وهبه59940

26.517.5152515.51799.598.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه على صافى على محمود59941

2817.5152281790.599ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه عيد محمد السيد اسماعيل59942

32.52917.524.512.51911687.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه محسب منصور عبد الغفار النواجى59943
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242718251219.510687.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ايه وليد على محمد سريه59944

30.5271828.518.519.5122.599ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441بسمه محمد مجاهد احمد السمطى59945

3628.519282020131.599ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441تسنيم اشرف مجاهد محمد ناصر59946

362918.529.5202013399ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441تغريد محمود ابراهيم محمد محمود البحقيرى59947

32.526.519291719.51246.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441جمال خالد عبد الغنى محمد عريضه59948

3121.518281619.5114.568.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441جيهان سامى سامى السيد الطنطاوى59949

33301927201812968.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441حنان وليد ابراهيم مجاهد الدور59950

37.53020302018.5137.59.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441حنين عبد الحليم محمد ابراهيم جعفر59951

36.529.52029191913498.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441حنين معوض ابراهيم الدسوقى معوض احمد عبد الجواد59952

3324.516251013.5108.589ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441خلود ابراهيم السباعى محمد سعد59953

يا عاطف مسعد رزق السماحى59954 35.52820291918131.599ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441دال

33.5282025.517.516124.597ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441دينا احمد محمد هارون العريف59955

3129202517.518.5122.597.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441دينا رضا سمير عبد العال المرساوى59956

201818.517151888.586.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441دينا عبد الكريم عبد العال عطيه عريضه59957

2316.51921.512.51892.597ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441دينا عبد اللـه عبد المطلب ابراهيم داود59958

24151726.515.5149897.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441دينا عبد اللـه مجاهد زكى يس59959

2012.5182510.513.58686ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحاب محمد ابراهيم شعبان حجازى59960

30.5252026.517.517.5119.598.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحمه العدوى ابراهيم العدوى العدوى59961

2721.519.52716.518111.598ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحمه عباس الدسوقى عباس الشوادفى59962

23.524.51726.517.5191098.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحمه عبد اللـه عبد الصمد معوض ابراهيم59963

32.52718292019126.58.59.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحمه محمد السيد محمد خشان59964

34301929.52020132.58.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحمه محمد سعد زغلول عبد الحليم عمر59965

29.52718.528.519.5181237.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحمه هانى زكريا فوده العاملى59966

279.517.51912.517.585.57.59.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رحمه وليد الطنطاوى المرسى الحارس59967

26.5221718.51313977.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رغده محمد رمضان رمضان محمد59968

28.527.5182617.519117.58.59.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رقيه ايهاب محمد عبده الكنانى59969

37.526.519.529.5191913299ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رنا احمد الشحات عبده احمد59970

332919281917.512899ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رنا السعيد السباعى احمد حسين59971

17.522.515191511897.58.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رنا العوضى محمد العوضى احمد59972

33.529192919.5191308.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441رنا محمد عبد الخالق ابراهيم قنعر59973

34291929.519.5171318.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441روان ابراهيم عبد الهادى ابراهيم يس59974

352818.52919.5191307.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441روان جوده محمد محمد المرسى59975

34.529.51828.519.5201307.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441روان طارق صالح الدين محمد شهبه59976

28.52615.5241619.51107.59.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441روان عبد السالم على عبد اللطيف عبد النبى59977

3430192920201328.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441روان فهمى فهمى عبد الوهاب ابو النجا59978

3627.51928.520201318.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441روضه ابراهيم مسعد منصور الشهابى59979

2118.512.52013.519.585.57.55.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441روميساء محمد عبده حجازى شهبه59980

262615.52816.5201127.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ريتاج وليد عبده حجازى شهبه59981

22.523.516.52413.5191007.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ريم الدسوقى ابراهيم الدسوقى مصطفى59982

3026.519.525.51818.5119.57.58.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441زهوه محمد عبد العظيم نصحى البحقيرى59983

192110198.52077.578.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ساره محمد ابراهيم عبد المقصود الشهابى59984

31.5289.523.51120103.58.58.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ساره ياسر ابراهيم ابراهيم ابو العنين59985

31.528.52029.519.52012999ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سالى داود عبد المطلب ابراهيم داود59986

35.527.52028.519.5191318.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سلمى ابراهيم ابراهيم ابراهيم دعموم59987

352919.528.520201328.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سلمى عبد المعطى عبد المعطى حجازى دهمش59988

342619.528.520191287.58.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سمحاء السيد فهمى عباس عوف59989

30.53018261820122.598.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سميه حسام السيد سعفان السيد59990

26.51371582069.56.58.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سميه محمد سعد احمد عيسى59991
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34.52918.52517201248.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سميه محمد عبد الحليم حجازى القاضى59992

34.524.518.526.518.520122.58.59.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441سهيله حسن مصطفى مصطفى سريه59993

2615.5101811.516818.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شذا حسن محمد احمد البهلول59994

31.52318.522.515.51711199.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شمس متولى ابراهيم على حسن الشرقاوى59995

قوطى59996 22.51712.522.591983.56.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد السيد النادى السيد االرن

28.52318.524171711198.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد السيد عبد الحميد السيد ابو النجا59997

2724.51924.518.520113.599ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد السيد محمد عبده الكنانى59998

29.522.517.522.5171910998.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد القطب جاد جاد سنبل59999

30.525.518.52515.51911599ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد عبد اللـه عبده محمد حليمه60000

29.522.52025.517.517115710ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد فوزى فوزى احمد شعبان60001

3224.518.524.518.5191188.59ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد محمد زكريا فوده العاملى60002

36.5292028.518.519132.577ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شهد محمد محمد مجاهد شتيه60003

31272026.517.51712287ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شيماء احمد مصطفى محمد على الجمل60004

3228.52028.511.518120.564ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شيماء ثروت ابراهيم عبد الهادى جاد60005

31282028161912378.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شيماء عبد المعطى كمال الكنانى عبد المعطى60006

28.5251920.512.519105.563.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441شيماء محمد السعيد على عيسى60007

30.527.517.5251519115.562.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ضحى ايمن عبد الخالق محمد القاضى60008

242818.517.512.519100.582.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441عزه ايمن على السعيد مجاهد60009

33292029.51818129.5810ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441عفاف احمد سيد عبد المحسن60010

30272027.51319117.564ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فاطمه ابراهيم على البدرى محمد جاد الباز60011

222319.523121999.574ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فاطمه السيد محمد محمد محمود60012

292618.5241318110.574ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فاطمه صبحى محمد حسن بدر الدين60013

23.5251522101995.564ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فاطمه فتحى محمود المتولى مصطفى60014

20221219.571780.562ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فاطمه محسن محمد نبيل عيسى60015

10.594.57.5213.533.561.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فاطمه محمد محمد حسن ايوب60016

19.52418.518.58.5188963ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فايزه اسعد سعيد زكى سعيد60017

28.5252019.59191026.55ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441فرح ايمن مصطفى عبد الكافى مصطفى60018

242317217.51992.57.53.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441لقاء مسعد كمال ابراهيم العريف60019

21.52317208.5189073ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441لميس ابراهيم جاب اللـه المرسى الشبينى60020

29.529.517.5261319115.573ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ليلى السيد نجيب السيد بدر60021

37292029.52019135.58.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مايا اسامه عبد الرحيم عبده حسين60022

37.521.519.523.513.519115.567.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مرام عبد التواب البرى المتولى البحقيرى60023

311216.5208.5198866.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم ابراهيم ابراهيم الدسوقى السبع60024

36281928171912879ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم ابراهيم حامد بدوى السماحى60025

30.523192014.5191076.58ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم ابراهيم محمود محمود جنيدى60026

36.5282029.5191913369ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم اسامه عبد الفتاح شحاته الشافعى60027

3320.52023.5171911468.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم عبد النبى احمد محمد سعفان60028

30.525.52021.51517112.55.57ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم عبده خليل ابراهيم ايوب60029

29.5181820.51018965.57ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم على عبد الخالق ابراهيم عبده قنعر60030

35.52619.524.517.51912367.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مريم على على السيد سليم60031

31.520.51918151910456ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ملك محمد الشحات اسماعيل ابراهيم60032

35.522.5192516.519118.566.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منار محمد محمود احمد يوسف60033

17.513119616.556.56.54.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه اللـه على محمد ابراهيم الفسخانى60034

39292029.51919136.575.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه اللـه محسن فتحى مصطفى الشهابى60035

382318.528.515.519123.553.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه اللـه محمد المرغنى شحاته60036

3124.519.51715.519107.55.55.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه اللـه محمد حسن ابراهيم القاضى60037

36241923.51619118.564.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه اللـه محمد محمد محمد ابو مجاهد60038

39.530202919.51913875.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه اللـه ياسر عبده حجازى شهبه60039
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33.5251923.514.518115.568ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه على محمد عثمان احمد سبع60040

33.52519.523131911477.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه فايز محمد محمد السبع60041

3023.5182112.5181056.57.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منه محمد حسنى شرف شرف60042

21.523.5152110.51991.585.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منى ابراهيم السيد احمد فياض60043

3527192516191226.58ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منى احمد ابراهيم الدسوقى معوض عبد الجواد60044

1720.58.515.591870.576.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منى السيد السيد محمد حامد60045

282716.52115.5191087.56.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منى حسام احمد احمد المسيرى60046

30.52817.52319.519118.566.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منى على محمد عثمان احمد سبع60047

24.52217.520161810086ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441منى محمد عبد المعطى يوسف المغير60048

312619.5272017123.575ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مها ماهر محمد عامر عبد النبى60049

31261922151911355.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مى طارق فايق فايق عبد الرحيم60050

35.52615.524.517.51911946.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441مى عبد الهادى عبد الهادى عبد الهادى المكاوى60051

38281825.51818127.57.56.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ميرنا شريف السيد محمد الصعيدى60052

28241724.516.51911077ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ميرنا على ابراهيم على نافع خشان60053

36281627.51819125.57.56ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نجالء عاطف احمد ابراهيم عريضه60054

49.513.5211.5205.53ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نهله سعد جاب اللـه المتولى سليمان60055

252312.518.513199277.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نور محمود فاروق محمود المكاوى60056

25237.518131786.56.57ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورا عادل وجيه ابراهيم بربر60057

2523.57.51113.51680.56.56.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورا محمد عبد العظيم محمد حسين60058

2926.51012.51418926.57ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورا محمود محمد احمد حسين60059

33.52716.515151910787ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورا معمر عبد الهادى حسن ابراهيم60060

272613.51712.518966.56.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورهان ابراهيم ابراهيم على نافع خشان60061

23.5259.517.5151990.577ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورهان جمال محمد محمد بسيس60062

3126.515.52316.519112.5710ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورهان على السيد احمد على عيسى60063

33.5271725.51918122610ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورهان محمد ابراهيم على البحيرى60064

33.528.51927.51919127.57.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورهان محمد احمد السيد ابو النجا60065

312714.5261619114.559.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نورهان محمد عبده محمد الطنطاوى60066

30.52717.518.51419107.5610ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441نيرمين جمال السباعى الدسوقى ابوالنجا60067

2319.51318111884.559ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هاجر عبد السالم السيد بسيونى رمضان جبر60068

1920131711.51880.55.58ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هاجر محمد الشحات اسماعيل ابراهيم60069

34.527.517.526.519.519125.55.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هاجر محمد عثمان طه عبد الحميد60070

31.528.5172218.519117.55.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هبه عبده وجيه محمد سالم60071

3425.517.524.51819119.57.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هدير حماده السيد محمد حسن قابيل60072

1515.57.59.551752.55.54ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هنا تامر السيد السعيد المرسى60073

34.527.517.5231719119.56.59.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هناء احمد محمد الحسينى بدر60074

1914.512.59.55.5166159.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هناء احمد منصور عوض منصور60075

37291929.52018134.56.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هند ابراهيم محمد ابراهيم احمد جبر60076

35291726.519.51912769.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441هند طارق عنتر على السماحى60077

2922.51617151999.56.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441وسام محمد محمد السيد مراد60078

35.526.5172519.519123.57.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441وسام وائل عبد اللـه السيد البحقيرى60079

36261924.51919124.56.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441والء خالد محمد محمد بسيس60080

33.52318.52519191195.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441والء عادل المرسى عثمان ايوب60081

35.526.51629.517.518125510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441يارا جالل بدر محمد فرج60082

2226.51723.57189657ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441يارا عبده وجيه محمد سالم60083

2827.5162513.51911067ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمين حسام محمد شوقى عبد المطلب ابو زيد60084

3227.516.525161911758ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمين عبد السميع محمد محمد مجاهد الطويل60085

3427.517.524.513.5191175.57.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمين عالء الغندور السيد ابو الرجال60086

232714.52091993.558ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمين محسن ابراهيم محمد نور60087
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38.52819.529.519.5191356.510ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمين محسن عبد اللـه جاد المولى السيد60088

322919252019125610ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمين ياسر على حمزه ابو الرجال60089

33.5281728.5201912769ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمينا السيد زيدان محمد فايد60090

37.529193018.51913459ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441ياسمينا ايمن محمد محمد جاد الغزلى60091

272917.52414.51911258ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441يمنى ايمن حسين الشربينى60092

16.5241623.52.51982.54.57ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441يمنى عالء محمود حسين سبع60093

35.5291829.5191713157ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441يمنى مدحت محمد محمود حسين سبع60094

33281829181912667.5ادارة أجا  010نوسا الغيط ع بنات  0441يمنى مسعد السماحى ابراهيم بدر60095

372518.5302018130.57.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ابراهيم رضا محمد ابو شهده60096

37.528193019.51913489ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ابراهيم محمد ابراهيم على عبد الـله60097

3928183019.519134.588.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ابراهيم محمد ابراهيم منصور60098

342617.52917.51912469.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ابراهيم مصطفى ابراهيم عنب60099

29.523.510.525101798.57.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ابراهيم مصطفى مصطفى زعيتر60100

2324.51125.51218966.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد ابراهيم ابو برى منصور60101

3526.514.528.51618120.576.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد ابراهيم احمد الصعيدي60102

34.527.513.528.514191186.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد ابراهيم حسنين سالمه60103

28.526.512.5291316.5109.578ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد احمد البيومى جابر60104

22.517.59225.51876.555.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد السيد المتولى منصور60105

22.518514.54.51664.55.57ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد السيد سعد عنتر60106

36.52718.53016.518128.577ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد ايمن سعد االجاوى60107

3323.5816.56.51887.54.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد ايمن محمد العالوى60108

39.52720302018136.599.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد ايهاب احمد العشماوى60109

34.5261726.516.517120.57.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد حسن احمد فوده60110

3624172817191226.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد رياض عبد العليم ابو حسن60111

362718.529.5171812879.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد سامح عبد المجيد ابو سيف60112

372619.5301816130.56.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد شوقى مصطفى ابوشحاته60113

292116.5259.5181016.56.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد عادل فرج عواض60114

291911.520101789.564.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد عبد الحميد عبد الوهاب الشيخ60115

362617.529.5201812967.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد عبد العظيم مصطفى البشالوى60116

3725.5192919.5121305.57ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد عزمى احمد مشالى60117

31.522.511.525.513.517104.55.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد على على الغندور60118

252312.525.510.51596.55.55.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد عمران احمد عمران60119

2421112210.515.588.554.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد ابراهيم شرف60120

32.522.51425.51318107.535.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد ابو العنين الشيخ60121

36.52520281518124.554ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد احمد الوزه60122

3527.5192815.517.512566.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد السيد العفيفى60123

37.52618.52616191246.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد جابر الهنداوى60124

30.525.511.523.513.517104.554.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد صبرى المصرى60125

37.529202818.51813375.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد فوزى والى60126

292112.522111795.54.54.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمد محمد الوكيل60127

31.523.51223.515.51810675ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمود زكريا العفيفى60128

37.527.518.529.519171327.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمود فتحى احمد المغربى60129

3827.52029.5201813596ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمود محمد الرمادى60130

12.5179.518.58.5166655.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد محمود محمد حنطور60131

1515.510.517.571565.566ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد مسعد جابر محمد جابر60132

16.515.51116.571266.575ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد مسعد فتحى الجعيدى60133

3421.517.52717.515117.53.54ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد مصطفى ابو الفضل الغندور60134

26221626.51517105.575ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد مصطفى على شبير60135
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3728.519.529.519.518134610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد هانى احمد الطنبولى60136

38.525.52028.517.5181304.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد هشام مجد المتولى البيسى60137

36281929.51919131.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد هشام معوض ابو حلبيه60138

13.514151911.5137358ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442احمد وحيد عطيه المزين60139

32.52019241516110.556ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادم ابراهيم رفعت الهاكع60140

26.5221724.514151044.57ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادهم احمد السيد منصور60141

31.52215.526.51519110.56.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادهم احمد عمر العشماوى60142

1818151910.51580.55.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادهم السيد السيد النجولى60143

262217.517.513179669.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادهم محمد عبد المعبود محمد المهدى60144

3228.52028.518.518127.5610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادهم محمد محمود محمد شحاته60145

33.523.51928.517.5181225.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادهم محمد مسعد خيرى60146

34.526.518.52817.5181255.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ادهم محمود امين مشالي60147

2510.515.521.5131585.536.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اساف محمد سيد احمد شلبى60148

342717.527.516.519122.55.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسامه طارق عبد الفتاح الشوربجى60149

3627.52027.518181294.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسالم عاطف على قرع60150

2621.517.525.51315103.547ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسالم محمد الحسينى المنذر60151

3727.519.529.519.51913388.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسالم محمد عزوز سليمان60152

37.524.518.529.518.519128.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسالم محمد محمد الجداوى60153

3727.51929.518.519131.54.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسالم محمود احمد شبانه60154

21.523.518.5271518105.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسالم محمود على مسعود60155

2515.514.527.5131895.54.56.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اسماعيل الهادى اسماعيل المندراوى60156

27.518.51729161810847.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اشرف ابراهيم محمد ابو طالب60157

30.519.5182916181133.55.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اشرف احمد احمد المملوك60158

32241729.518.5191214.54.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442االمير رضا محمد سالمه60159

3420.517.530171811965ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442الحسن مصطفى العدوى ابو شلبايه60160

2124152312.51995.554ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442الحنفى محمود ابو المجد الشيخ60161

1722.51622.511.51889.54.54ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442السعيد احمد احمد السيد ابو العنين60162

1213.514.519.57.516.56745.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442السيد عبد السميع عبده االجاوى60163

20.5201420.511.51786.554ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442السيد عز الدين محمد عز الدين60164

27.52616.52115171064.54.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442امير احمد السيد البسطى60165

29.52317.529.51619115.556ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442امير رفعت على الشوربجى60166

3518.517.529.51618116.55.55.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442امير محمد بركات مامون منصور60167

34.52417.529.515.5181214.54.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442اياد على عبد الحى المغربي60168

28.521.5161411.51991.574.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442باسل حسام الدين محمد غانم60169

3426.5182917.5191255.54ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442باسل محمد محمد البرى60170

25.524.517.5201318100.544.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442باسم السيد السيد ابو النجاه60171

282318.526.514.518110.54.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442باسم يوسف يوسف احمد سبع60172

35.52619.527.517.51912668.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442بدير هيثم بدير النفيلى60173

26.51415.514.51315.583.547.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442بسام عاطف عبد الرحيم المحالوى60174

19.51316.518.58.517764.54.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442توفيق احمد توفيق سعفان60175

2216.51013.5916715.56ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442جمال احمد مصطفي عمران60176

2723.5142410.5199968ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حافظ عادل حافظ ابوشحاته60177

25.5229.518.59.5198567ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حامد خالد حامد ابو طالب60178

26221119.5101988.576ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حسام الدين مصطفى جوده البشالوى60179

2522122814191014.56.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حسام حسن السيد احمد الجراحى60180

14.512.58.516.56.51758.565ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حسام رمضان رمضان السالمونى60181

24201020.5101884.575ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حسام محمد محمد غانم60182

16.55.5793.51841.54.54.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حسن مسعد على الوكيل60183
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9910.513.5512475.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حمدى طارق حمدى الصعيدي60184

25.518.51114817775.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442حمدى محمد حميدو التومه60185

22.514.5811.5715.563.545ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442خالد بسام حافظ قرع60186

37.525.51928.51918129.56.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442خالد حماده عبد الغنى هالل العيسوى60187

1820.51516.57.51977.565ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442خالد محمد عبد الحميد على جابر60188

3023.5192916.51811876.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442خالد محمد مصطفى الشيمي60189

32231828.518.51812088ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442خالد ممدوح جوده جاد60190

24.51914.52112.51891.567.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ذياد محمد زينهم بيومى جاد60191

26.5211525.517181054.56.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442رامز احمد احمد ابو سيف60192

2920.51524.516191056.53ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442رامى ايمن العفيفى ابو اليمين العفيفى60193

26.52114.52512199954ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زاهر احمد شبل ابوالمعاطى احمد60194

22.52014.521.5121990.564ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد احمد احمد ابو حمامه60195

3627.519.52920191328.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد تامر عيسى غانم60196

1214.5111971263.56.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد صالح محمد عطا60197

26.521152410.515.5977.56.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد على حامد العفيفى60198

32281628.52018124.58.56ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد محمد على النجار60199

2828132715.518111.576ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد محمد محمود دياب60200

12.520919.56166755.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد مسعد كمال خيرى60201

20.521.515.523162096.566.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442زياد هانى السعيد الدقماق60202

28241922151910856.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442سامح احمد موسى عبد اللـه60203

6.517.5810514.54755.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442سامى محمد محمد عمر عثمان60204

8.516.510.516.56185865.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442سعد محمد سعد السودانى60205

2410.5720.59187152.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442سعيد احمد معتز السعيد الدماطى60206

211819.523141895.589ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442سيف ايهاب ابراهيم سيف60207

2421202616.519107.557ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442شادى خالد ابو بكر حداد60208

29232025.51819115.577ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442شادى مصطفى على ابو غنيمه60209

1419.5162311.5198476.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442شهاب محمد ابراهيم سعفان60210

11.511818.53175257ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442صبرى ابراهيم احمد ابوشرابى60211

3125.520241820118.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442طارق محمد محمود زين العابدين سبع60212

1712.51016.57186352ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442طه عبد الرحمن عبد اللـه عرمان60213

161815.522.58.517.580.565.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عاصم مسعد عبد الحميد ابو طالب محمد60214

141615.521.55.51872.555.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عاطف حسن امين الحكيم60215

33261924.51120113.553.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عاطف عصام محمد البرعى60216

31.52318.523.58.51910554ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الحميد اشرف عبد الحميد الجمل60217

34.5292029.5201913359.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن احمد كمال ابو شحاته60218

32.5282029.519.519129.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن اسامه محمد الصياد60219

342819.529.518.520129.5810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن ايمن السيد العاصى60220

29.524.518.528.512.520113.579.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن حماده عبد التواب على60221

26.51810.527.5101792.556ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن صالح عبد الجليل بوبو60222

33.52819301820128.589ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن عبد اللـه محمد ابو العال60223

36.527203018.51913289ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن على ابراهيم الشناوى60224

3122202812.520113.567.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن فؤاد محمد مشالى60225

31.52620281919124.576.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن مجدى عبده سالمه60226

20131619.53.5207264ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن محمد الحسانين المتولى60227

12.5139183.5135652.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن محمد المهدي الطنطاوي60228

2724.516.521.571996.564ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن محمد عبد الوهاب عطيه60229

221717.522.54.51983.563ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن محمد محمد السودانى60230

33.526.52026.517.52012485.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن محمود فتوح الصعيدى60231
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30.52319.528181911985.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الرحمن مصطفى مصطفى الرمادى60232

2326.519281419110.555ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الـله اشرف عبد الحى السوليه60233

33.5282029.518.519129.587ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد اللـه حازم مصطفى العزب60234

30.523.5202891711186ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الـله سعد فتحى ابو جمعه60235

28.523172410.52010356ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد اللـه عاطف السيد الجعيدى60236

292518.523.513.520109.555.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد اللـه عاطف فرج الغباشي60237

2623.515.523.51419102.556.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد اللـه عالء الدين محمد الهنيدي60238

35.527.51825.518.51912558ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد اللـه عيد عيد عيد السوليه60239

3829.519.52418.520129.568ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الـله عيد محمد قرع60240

178.51223.57196826ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد اللـه محمود فوزى ابو شلباية60241

22.51215.52413.516.587.566ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد اللـه مصطفى عبد هللا الالوندى60242

262418.5251618109.556.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد الملك محمد محمد ابو صيرى60243

3117.518.525.51618108.568ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عبد المنعم بشير عبد المنعم محمد المرشدى60244

221518229.51886.555ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عز الدين السيد محمد عز الدين60245

2918.5162211.5199736ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عزت احمد محمد ابو عريضه60246

32231723.51319108.558ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عالء الدين احمد محمود االجاوى60247

26.524.51924111910575.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عالء السيد محمد سعفان60248

23.52018.523.513.5189956ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عالء هانى عادل على الصعيدى60249

242214.524.513199857ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على اشرف على الصعيدى60250

1513.512244.5126955.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على السعيد بركات منصور60251

30261726.51918118.547ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على حامد على العشماوى60252

3626.518.528201712958ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على عادل عبد الحميد جابر60253

33.52715.527.51815.5121.558.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على محمد اسماعيل العباسى60254

25.515.513.52311.5118956.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على محمد على المالكى60255

2221.5172011.510.59258.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على محمد محمد المليجى60256

192015.519.512178658.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442على منصور عبد الرحمن منصور60257

24.5201618.51517.59457.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمار السيد السيد السودانى60258

29.52119.52216191086.54ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمار حسانين عبد الفتاح حسانين60259

362920281913.513258ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمار رضا احمد المنذر60260

27.52219.519.51419102.574.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمار محمود عدنان محمد حسين60261

332220211819.51146.56ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمار ناصر ماهر عبد الحميد العزب60262

36282024.52020128.555.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمار ياسر السيد شبانه60263

34.527.52025201912759.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر احمد عماد مشالى60264

2424.514.5181317.59455.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر اسامه ابو الفضل الشيخ60265

28.52517.52313.517107.554.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر السيد عبد اللـه ابو شربى60266

31.526.51922.51517.5114.553.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر تامر العفيفى العفيفى60267

26.523.51518.511.5209557.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر حافظ مصطفى فرج حسين60268

2027.51616101889.556ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر طالل محمد احمد الطرابيلى60269

2125.51721.51119.59658ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر محمد محمد يوسف  السوليه60270

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر نابغ السيد البشالوى60271

39.528202718.52013359ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر هاشم حميدو ابو هاشم60272

29.522.52023151811059ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمر ياسر محمد ابو عنزه60273

27.523.52022.514.51810858.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو احمد السعيد الرمادى60274

19.522.51820.512.518.59358.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو ايهاب العوضى الصعيدى60275

14.51510.517.56.510.56474.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو خالد هالل هالل محمود60276

2827.516.523.51617.5111.576ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو رضا على يعقوب60277

3227.518.527.51714122.586.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو طارق احمد دشيشه60278

23.52312.521.510.510.59185.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو عالء شعبان لبن60279
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182112.518.51010.58085ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو محمد احمد السقا60280

2726.515.521.51713.5107.585.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو محمد احمد منصور60281

22.526161911.5149575ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو محمد عرفان دياب60282

16229.5219.5107865.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو محمد يسرى البحراوى60283

3027192415.515.5115.565ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442عمرو نزيه الحنفى الطنطاوى قرع60284

1627620.591178.566ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442فارس المتولى محمد بياضه60285

13.520.5520811.56764ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442فارس هيثم محمد احمد عبد الوهاب60286

27261825.51717113.585.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442فارس وائل عبد العزيز البيعه60287

34282025.519.518.512786ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442فاروق محمد فاروق شبير60288

26.52516.522.516.513.510783.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442فتحى نبيل فتحي غانم60289

20251821.51511.599.585ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442كارم شريف عمران عمران60290

31.52919.52718.514.5125.586ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442كريم ابو السعود فوده ابو سيف60291

312919.527.519.516.5126.586ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442كريم مامون يوسف خليل60292

30282028191712586ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442كريم محمد محمد عمران60293

2023.516.52717.515104.586.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442كريم مصطفى محمد الغندور60294

20.520.59.521.511.51383.586ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مؤمن ابراهيم مصطفى ابو ستيته60295

34.526.52027.519.51912878.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مؤمن على عبد الحميد العفيفى60296

37302028.52020135.589ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مازن هاني محمود قرع60297

35.52720261914.5127.566.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مالك خالد عز الدين ابو العال60298

322717.52314.52011487ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مامون السيد السعيد السبخاوى60299

34.52620251818.5123.578.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد ابراهيم ابراهيم فؤاد سعد60300

28252026.51819.5117.568.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد ابراهيم مصطفى شحاته60301

2624.52025.518.519.5114.568ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد احمد الجنايني60302

3224.52026.5182012147ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد عبد العاطي البيسي60303

37292030202013648.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد عبد العظيم ابو سكينه60304

322018251616.511155.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد محمد العشماوى60305

192118.521131692.567.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد محمد العفيفى60306

2722.51821111599.545ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد محمد المتولى البيسى60307

3830203019.520137.578.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد محمد شبانه60308

20171816.58.514.58034.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد احمد محمد منصور60309

21.51216.5136.510.569.545.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد اشرف السيد محمد للـه60310

2422.519.514.561486.535.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد اكرامى محمد ابو قرع60311

30.526.519.521.516.514.5114.575.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد السعيد محمد الشويل60312

28.522.519.521.516.515.5108.576ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد السعيد مصطفى منصور60313

28171821.51413.598.557ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد السيد الدسوقى الدجله60314

302219.5201818.5109.558.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد ايمن احمد احمد ابو سيف60315

18.58.5172211177749ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد ايمن صبرى المصرى60316

27.519.517.523.517.516105.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد ايمن عبد اللـه ابو قرع60317

26.519.51923.512.51610168ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد تامر محمد ابو شحاته60318

2421.517.523.513.51710078.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد تامر محمد المسدى60319

2317.519.5221018.5926.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد جمال محمود العالوى60320

3728.5202919.519.513478ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد حامد حامد سيف60321

26.521.51527.59.519.510078ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد حسن ابراهيم العفيفي60322

16169.52171569.566ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد حسن محمد الحكيم60323

2413.517.5248.513.587.576ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد خالد الموافى ابراهيم60324

25252026142011068ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد خالد محمد ابو شبانه60325

17.517.513211317.58267ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد خالد محمد ابو عبده60326

26.517.519.52417.51810569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد خالد محمد قرع60327
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352419.52518.519.5122710ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد رضا عبد السميع ابو شحاته60328

35.52819.52718.519.5128.5710ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد رضا محمد الطنبولى60329

15.561920.55.512.566.577ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد زين محمود سويدان60330

32.52719261516119.577.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد سمير محمد الششتاوى شبانه60331

22.523.51522.51318.596.567ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد طارق محمد رزق60332

20.52012.52311.517.587.556ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عادل حافظ ابوشحاته60333

282817.52518.517117410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عبد الحميد السعيد ابو العطا60334

3127.518.524.51715.5118.578.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عبد الحميد حمدينو ابو سعده60335

32.5282028.51919.512867.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عبد العظيم عبد العظيم جاد60336

3429203019.519.5132.568ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عبد الغنى محمد الشريف60337

33.528.52028192012967.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عبد اللـه محمد ابو بكر خشان60338

33.528.52027.519.52012966ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عبد الـله محمد مشالي60339

26221421915.59237.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عصام محمد محمد االجاوى60340

17.518.514.5184.516.57335.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد على عبد الحميد المالكى60341

24.521.51619.5816.589.536.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد عماد الدين محمد الهنيدى60342

292619.5231414.5111.537.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد فاروق محمد ابراهيم60343

33281925.51713.5122.557ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد فريد محمد عمران60344

312619231418.511336ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد ماجد يوسف الشناوى60345

33232024121811235.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد محمد احمد المكرومى60346

21.522.514.523.51116.59364.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد محمد حجازي ابو عنزه60347

30.52819.52917.518.5124.576.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد محمد رفعت جعفر60348

201915125177135ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد محمد محمد رزق60349

2315151110177455ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد محمد منصور ابو سيف60350

33.527183019.5181288.56ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد محمود ابو الفتوح الشرقاوى60351

25.5272021.51517.510956.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد محمود السيد الشيخ60352

27.525.517.525.515.514.5111.568.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد مختار ابراهيم محمد60353

21.5231515.511.51786.554ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد مراد فوزى المالكى60354

3025.519261519115.556ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد مسعد حجازى االجاوى60355

312617261416.511457ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد مصطفى السيد المرشدى60356

18.517.513.5199.5127845.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد مصطفى حميدو ابو هاشم60357

24.512.515.52010.5148346.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد مصطفى عبد الحميد مشالى60358

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد مصطفى محمد شراقي60359

201392110.51373.546ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد ممدوح متولي عقيل60360

33.52218.5251416.511356ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد نبيل عبد العزيز السوليه60361

2923.51824.514.515.5109.557ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد وائل عمران محمد عمران60362

2521.517.52311109856.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمد وليد عبد اللـه العالوى60363

3424.5192717.517.51224.57ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود احمد احمد الوكيل60364

29.522.519.525.517.518114.547ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود احمد عبد الحميد العفيفى60365

261716.52413.517.59745ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود احمد محمد شوشه60366

29.52619.527.51619.5118.55.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود احمد محمود انور60367

262115.526.51117.510036.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود السعيد السيد ابو االمصان60368

28.5231727.512.515108.555.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود السعيد يوسف غديه60369

11.58.511216155835.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود انور عبد الباسط شبير60370

25.522.5202513.515.5106.546.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود خالد على عبد الجواد الغندور60371

12713.517711.556.536ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود سائر محمود الشناوى60372

159.51519.58166746ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود عطاء احمد منصور60373

211516231017.58546.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود على خاطر احمد60374

34261927.51819124.557.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود محمد محمود ابراهيم السولية60375
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34.52618.527.51515121.588ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود محمد محمود دياب60376

33.524.5192814.517119.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود محمد محمود مسعود60377

34.52718.528.517.517.512688.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود محمد مصطفى شحاته60378

2520.5172415.515.510288.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود مصطفى رضا عبد اللـه60379

2218.517.517.5111286.558ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442محمود وليد شعبان عبد ربه60380

27.517.5182113.515.597.557.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مروان ابراهيم محمد حسن60381

25.519.517.52314.517.510058ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مسعد محمد محمد حبزه60382

24.517.515.520.51214.59057.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى اشرف محمد مصطفى المرشدى60383

15.515.517.51710.515.57658ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى ايمن مصطفى العباسى60384

31.521.518.52014.51610658.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى حسام مصطفى البربرى60385

22.5171818.512.51688.578ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى سعد سعد حبزه60386

31.52518.524.517.516.511769ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى عماد احمد احمد المرشدى60387

312519.522.5161811469.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى محمد السيد عوض60388

32231926.51318113.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى محمد محمود هارون البيسى60389

32251929.518.516.512469ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى محمد مصطفى العفيفى60390

332618.529.519.516126.56.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى نصر الحسينى ابو طالب60391

31.52117.52617.516.5113.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442مصطفى هيثم مصطفى الدماطي60392

15.5171618.5815.57569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442معاذ محمود عبد الكريم رزق60393

30.523.5202216.516.5112.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442موسى محمد على ابو زيد60394

27.519182113.5179969.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442نادر مسعد المحجوب المحجوب60395

2217.516.5198118345ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442نصر عبد الحميد محمد عبده60396

7118.510.527.53944ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442نصر محمد نصر فراج60397

26.521.515251518.510366.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442نصر يوسف يوسف العشماوى60398

35.523.516.526.516201185.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442هادى محمد صبرى النفيلى60399

2714.514.515.59.5158155.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442هادى محمد هاشم الطمانى60400

30.5149.52011.514.585.55.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442هاشم محمد هاشم الطمانى60401

28.52410.52113.516.597.54.55.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442هانى ابراهيم ساجد مشالى60402

11.514.57.515.55.510.554.53.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442هانى عبد المقصود السعيد ابو عنزه60403

19.513.51021.591673.55.55.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442هيثم جمال محمد احمد سالمه60404

2413.51020818.575.55.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442وائل محمد عبد السيد محمد عبد السيد60405

105.58.521.551250.554ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442وليد جابر انور زايد60406

17.54.57154.51248.553ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ياسر محمد جوده  محمد الدقدوسى60407

28.5231624.51617.510854.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442ياسين خالد عبد اللـه العفيفى60408

342718.528.518.515.5126.54.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يحي سمير محمد عبد المطلب البرعى60409

27.523.5162017.517104.54.54.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يحيى وائل السعيد الطنطاوى60410

3224.5142416.51411155ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف احمد فريد الشرقاوى60411

28.517.5152115199753.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف احمد محمد ابو عبده60412

37281828.52020131.553ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف السيد حمزة الهنيدى60413

33.52918.528.519.517.5129610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف رضا عمر العبد60414

32271526.51717.5117.54.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف سعد اسماعيل خليفه60415

2927.515.524.51514.5111.56.54ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف محمد السيد احمد جابر60416

3228.5192617.517.512374.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف محمد رافت ابو شحاته60417

34.527.519.5281812.5127.584.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنين  0442يوسف محمد محمد رزق60418

29.51715.520.58.515913.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443احالم ابراهيم مصطفى الدجله60419

35261629171512359.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443احالم حمدى عبد الحميد الدماطى60420

382620301816132510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443اروى اسالم محمد الطيب60421

3627.5193013.519126510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443اسراء وليد محمود بدوى االجاوى60422

3630193018.519133.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443اسماء السيد السيد البيسى60423
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29.511.513.528.56.51989.559ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443اسماء عبد العزيز سعد الجوجرى60424

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443افنان اسالم محمد البقطرسى60425

38.527.5203018.519134.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443افنان محمد محمد العسال60426

37.5281928.51719.513059.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443االء ابراهيم عبد المعبود زاهر60427

39.528.520302018138510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443االء حسام الدين ابراهيم عبيد60428

37.52619.5301519128510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443االء سعد احمد عثمان يوسف60429

36.52719291219123.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443االء محمد السيد احمد عبد الحافظ60430

37.527.519.53018.518.5133510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443االء محمد محمود بدوى االجاوى60431

3827.520301516130.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443االء محمد هرون البيسى60432

36.527.520301816132510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443الهام هيثم سعد النادى60433

35.527.51828.51912.5128.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443امنيه سامى احمد الذكى60434

3224.51720915.5102.54.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443امنيه محمد احمد عباس60435

33.5231720915.5102.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443امنيه محمود مصطفى الحديدى60436

312216.520715.596.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443اميرة نبيل راغب البدراوى60437

32.524.517.522.512151094.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443اميره تامر محمد شاهين60438

3326.517.522.5818107.53.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443اميره محمود محمد سيف60439

3828193019.520134.54.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443امينه عبد الحميد السعيد النفيلى60440

38.528.51925.51619.5127.55.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443امينه كمال فرج عواض60441

127.591861752.552ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ايمان احمد المرغنى عرمان60442

372619.52918.51913078.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ايمان النبوى احمد عمران60443

35.526.519.527.519191285.57ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ايمان معوض محمد ابوسعده60444

34.524.519.5281819124.55.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ايناس معوض محمد ابوسعده60445

282319.529.518.518118.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ايه حامد السيد احمد جابر60446

373020302019137510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ايه عبد المعز محمد الصادق داود60447

28.52012.5241317987.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسمله ابوالفضل ابوالفضل الوكيل60448

31.518162315.517.510474.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسمله حامد حامد ابوالقطط60449

3729203020161367.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسمله محمد عبد الرحيم صالح60450

342920302017133710ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسمله محمد مامون موسى60451

33.52519.52919.517126.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسمله محمود بدير زعبل60452

3626.519.530201713259.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسنت احمد عطيه ملحه60453

27191624.5917.595.557ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسنت عبد النبى صابر حجاب60454

29.51715.523916.59447ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسنت محمد عبد الحميد ابوغزاله60455

3023.51827.5181911748ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسنت محمد محمد الطيب60456

33231827.516.51911848ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443بسنت مصطفى السعيد الحشاش60457

31.51517.52615.518105.546ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443تسنيم سعد مصطفى الطحان60458

28.5161825.516.518.5104.546.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443تقى محمد محمد عنتر60459

2520.516228.518.59276ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443جنه شوقى عادل عواض60460

3026.51223.515.516107.575ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443جومانه حسام محمد ابوالعز االجاوى60461

27.5221418.59149155ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443جويريه وائل ابراهيم ابوطالب60462

31.52417.52417.519114.556.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حبيبه صبرى السعيد الشيمى60463

39.52918.530191613687.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حبيبه عالء محمد وهبه رزق60464

2928.5142618.52011659ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حكمت محمد ابوالمجد البسيونى60465

222513.5241716101.559ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنان محمد محمود محمد العزب60466

33.5281829.52019.5129610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين اسامه محمد شراقى60467

27.52718.529.52019.5122.5610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين عطيه محمود الحلو60468

16.526.51622.5181999.5610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين على على فرج60469

36.52918.5291920132610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين عماد يسرى ابوغزاله60470

3729.51929.52020135610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين فتحى محمد محمود بنا60471
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37.53019302019136.5810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين محمد بدير خليفه60472

2824.515.52117.520106.5810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين محمد فتحى مشالى60473

292314.5191719102.589.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين محمد محمد سعفان60474

33.52819301920129.589.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين محمود مصطفى داود60475

34.527.519.53019.519.513169ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443حنين ياسر محمود منصور60476

1914721.517.515.57958.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443خلود تامر محمد حماد60477

292815.529.518.520120.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443خلود خالد عبد الخالق عبد الرازق العطار60478

31.52816301920124.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443خلود خالد محمد ابوعيده60479

33.527.51526.519.519.512259ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443خلود محمد فتحى زيدان60480

3529.515262020125.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443خلود محمد محمد الشافعى60481

يا جالل فتح اللـه ابوالعنين60482 30281829.52019.5125.559.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دال

يا محمد العفيفى على العفيفى60483 31.528162718.519.512169.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دال

17.520.51021.51514.584.568.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دعاء السيد ابراهيم السيد حموده60484

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دعاء محمد نبيل عبد الغفار60485

381819302015125810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دعاء وائل مصطفى عواض60486

32.526.513.524.52020117810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دنيا احمد البندارى البندارى60487

36281928.52019131.589.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دنيا تامر محمد عبد الحميد ابراهيم60488

37.52919252019130.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دنيا محمد مسعد المسدى60489

35.53019.530201913569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443دينا وليد راغب البدراوى60490

3027.516.52215.514.5111.579ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ذكرى اشرف فتحى الزفتاوى60491

2223.5161411.5148769.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ذكرى مصطفى عبد اللـه الرمادى60492

32.5291827.5191712689ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحاب عبد الحى موسى عبد اللـه الملط60493

38.52919.53019.519136.5810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه ابراهيم ابراهيم شحاته60494

38301828191913369ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه ابراهيم الهندى الجاويش60495

2626111916.51298.567.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه احمد الشوربجى ابوالعال60496

342918.5292019.5130.579ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه احمد سيداحمد الطنطاوى60497

17.526121610.513.58267.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه احمد محمد المكرومى60498

9.5218.51089.55766.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه بشير عبد العزيز ابوعنزه60499

28.524.513.518.58.512.593.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه عيد حسن قاسم60500

37.52920292019135.56.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه محمد السيد احمد الجعيدى60501

342919.528.517.519128.55.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه محمد محمد عبد الخالق60502

37.529203019.51813689.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه محمود احمد مشالى60503

39292029.52018137.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه هانى خميس عبد المطلب ابوزينه60504

25.5251923.516171095.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه وائل جالل حسين البنا60505

32.526.52028.51919126.579ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رحمه وائل على ابوعبده60506

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رشا ايمن محمد السوليه60507

22.52618.526.514.51710868.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رغده تامر احمد عبد الخالق60508

26.52819281719118.56.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رنا عاطف عوض دياب60509

34282027.518.51812868ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رنا محمود حامد ندا60510

3527.520302018132.55.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رنا مصطفى عبد الحميد البليهى60511

30.521.519.529.514.519115.55.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رهف محمد محمد غنيم60512

3422.520301718123.58.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443رهيده محمود احمد ابوسيف60513

36.527.5203020181346.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان اشرف الششتاوى شلبى60514

34.52520301718126.55.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان السيد العبد الشناوى60515

19.56.59.5187.518617.53.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان السيد على مسعود60516

30282030181912698.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان انور عبد الرحمن الشناوى60517

32.521.518.528.5171811889ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان ايمن حمدى فوده60518

39292030201813869ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان طارق قاسم الكيالنى60519
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2719.517271117101.568ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان محمود محمود ذره60520

332419.53015.51912289.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روان ياسر محمد الطنبولى60521

33.52919301919130.589.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روجينا عبد الستار ابراهيم مختار نورالدين60522

3126.517.53018.520123.58.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443روميساء اسامه السعيد المرسى60523

37292029.52019135.56.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ريم احمد عبد المحسن ابوغزاله60524

28.52120291718115.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ريم عبد الغنى محمد شبانه60525

34292030181913159ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ريم عالءالدين احمد السودانى60526

34.52920301820131.55.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ريم محمد سعد النادى60527

3628203020191346.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ريم يوسف يوسف جاب اللـه النفيلى60528

37.52920302019136.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443زهره عبد اللـه عبد هللا ابراهيم ذره60529

33.526.520301720127510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443زينب المتولى المتولى الجمل60530

3723203019.519129.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443زينب اليمانى عبد الحميد الديب60531

30261927.51719119.56.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443زينب سمير محمد نجيب حسن محمد60532

36.52920302020135.5610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره الرفاعى محمد الغريب60533

34.529203019.5191336.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره جمال احمد عبد العزيز عنب60534

3327.519301920128.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره حلمى نصر النجار60535

31.526.5203019201276.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره سعيد فتوح النادى60536

3728203019.519134.58.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره على عبد المحسن الديب60537

33.5292029.518201305.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره محمد حمزه باميه60538

3628203019.519133.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره منصان ابراهيم الشناوى60539

342619.52916.52012559.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساره هانى احمد فوده60540

3729203019.520135.56.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ساميه هانى محمد فتحى على60541

272318.524.517201105.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سحر ابوبكر مصطفى ابوعنزه60542

28.527.52028.51819122.5710ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سلمى احمد السعيد مشالى60543

281612.521101987.554ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سلمى محمد احمد ابوحمامه60544

1916.51021.5919765.53.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سلوى ايمن محمد كشك60545

2819.59.521.59.518886.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سما الموافى محمد منصور60546

2427172816.519112.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سماء الشافعى بدير الشافعى خليفه60547

2926.518.5281918.512169ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سهير وائل عبد السيد ابوشربى60548

32.5262028.5171912469.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443سهيله السيد فوزى عنب60549

27.526.518.5261618114.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شروق رضا رمضان السالمونى60550

29272027.51619119.54.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شروق عبد الحميد فريد عمران60551

31.5281527.5162011859.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد ابراهيم حامد العفيفى60552

33.527.51928.51818126.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد احمد عبد الحميد ابوطالب60553

3027.515.52718.519118.54.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد احمد محمود ابوالعنين60554

27.523.516.527.5172011249ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد السعيد محمود ابويوسف60555

32.527.51727.51820122.549ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد السيد على ابوعبده60556

30.52715.523172011368.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد سعد السيد البيسى60557

22.52111.51510198048.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد سعد عبد العاطى سعفان60558

36281724172012269ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد صبح حسين المالكى60559

37.527.519.5301920133.5610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد صالح الدين محمد ابوعبده60560

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد عبد العاطى نياظى شماره60561

312415.525.515191114.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد عزالدين احمد الملط60562

1820.51318.511.51881.54.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد فتحى فوزى عطيه60563

31.526.51724.51720116.56.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد محمد جالل الويشى60564

28.52317241720109.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد محمد محمد احمد عبد الحميد60565

33261828.51820123.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد محمد محمد قزامل60566

3224162716.519115.53.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد محمود مصطفى عمران60567

Page 1238



Term1

30.523.515.5281818115.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد مسعد محمد السوليه60568

3529.518.53020201333.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد معوض معوض ابوحلبيه60569

34.52918292019130.5310ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهد هانى مصطفى النجيرى60570

342517.529.52019126310ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شهيره ابراهيم ابراهيم الدسوقى60571

32.5271727.519.520123.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شيماء مجدى مجد المتولى الطنطاوى60572

3427172918.520125.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443شيماء هاشم حسنين مسعود60573

3729.51828.519.519132.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443صافى احمد محمد النادى60574

8.55.52.511.5115294.52.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443صباح عبد اللـه االمين منصور60575

22.521141912.519893.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443صفيه مصطفى احمد غانم60576

33.52715.525.51820119.5610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ضحى اشرف عزت المكرومى60577

32.527.5172918.520124.56.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ضحى مصطفى ابراهيم شبير60578

10.57.53122.51535.547.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443عائشه حفنى محمد البرعى60579

33.527.515.5301820124.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443عزه اشرف احمد عبد الوهاب60580

35.525.51930202013059.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443عزه العزب ابراهيم شحاته60581

3127.514.525.51520113.569.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443عال السيد محمد السودانى60582

3229162915.520121.579ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443عال عوض محمد بياضه60583

332917.52818.5191264.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443غاده محمد السيد السيد عرمان60584

37.529182919.52013368.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443غاده مصطفى محمد عرفات60585

34.52816.52919.519127.549.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاتن فاروق السعيد الدماطى60586

3628.518.526.52020129.56.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاطمه احمد السيد العالوى60587

35.53019302020134.54.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاطمه احمد عبد الحميد الفقى60588

34.527.517.527.5181812549ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاطمه احمد محمد احمد ضيف60589

34.52718.52919181283.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاطمه الزهراء المتولى المتولى الجمل60590

37.528.51929.519.5191345.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاطمه الزهراء محمود محمد رزق60591

26241011.511.519833.56ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاطمه حافظ عبد اللـه الرمادى60592

3327.5142616.5201175.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فاطمه محمد معوض العالوى60593

32.527.51527162011878ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فرح محمد احمد شومان60594

3528.515.52920201284.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443فريده عصام مصطفى بدوى االجاوى60595

36.528.5183019.520132.54.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443قدريه محمد هاشم سالمه60596

3829.519301919135.5510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443كنزى احمد السعيد ناصف60597

3928.5193019.5201364.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443كنزى عادل احمد عنتر60598

37.529193019.52013549.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443كنزى محمد شعبان زكى الوهيدى60599

36.52919301919133.56.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443لميس مهاب محمد عقيل60600

3830203019.520137.57.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ليلى هانى مصطفى النادى60601

3729203018.520134.57.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ماهينور احمد ابراهيم ابوشبانه60602

22.52517.51715.517.597.57.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مروه موسى عاشور سمكه60603

28.52517.5181619.51057.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم احمد احمد عجاج60604

22.523.519171619987.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم احمد صبحى المغربى60605

3226.52025.516.519.5120.57.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم احمد عبد الغنى الليثى60606

3327.51723.515181167.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم احمد محمد النجولى60607

3526.51928.5171912689.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم احمد هاشم الطمانى60608

2927.517.527.51920120.57.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم حسن محمد صدقى حسن60609

2216.59.52411.51583.57.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم حسنى محمد زين الدين60610

38.524.515.529.518.520126.57.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم رضا اللـه محمد عبد اللطيف60611

3424.51829.51820124810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم سامح نجيب العزاوى60612

3727.519301919132.5810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم سعد محمد حسن محمد الدكر60613

32.526193019.5191277.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم شريف محمود الخياط60614

37.52919.53018.519134.56.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم عادل فريد العفيفى60615
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26.525.517.526.51517.511189ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم عبد الحميد على منصور60616

2820.517.522.51317.5101.57.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم عبد اللـه عبد هللا الجراحى60617

28.519.51421.511.5189578ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم عبد المقصود على على الدقماق60618

282010187.517.583.57.56.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم عبد السميع محمد الشحات60619

322519.52716.516.51207.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم محمد على يعقوب60620

403020302018.514089ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم محمد محمد احمد عرفات60621

3429.519.52919.518.5131.57.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم محمد محمد المغربى60622

1887.518.5817.5607.56ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم محمد يوسف النجيرى60623

35.527.5203019151327.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم محمود السعيد محمد النفيلى60624

31.52616261718116.57.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم مصطفى يوسف يوسف الشناوى60625

24.523.517.525.51217.51037.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مريم ياسر محمد حامد60626

18.518.51525813857.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ملك تامر محمود مونس60627

162716.528.51217.51007.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ملك راضى ابراهيم النادى60628

18.5241428.51016.59589.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ملك محمد عبد الحميد مشمش60629

26.5281729.51312.511489.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منار سراج سعد احمد60630

28.52818.53016191217.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منة اللـه السعيد سعد بشير60631

2526.515.52914.520110.57.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منة اللـه بشير بركات ابوسيف60632

29281728.511.519.51147.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منة اللـه فتحى محمد الديب60633

252517.5271417.5108.5810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منة اللـه محمد شوقى قالوش60634

342920301919.51327.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منة اللـه محمد محمد عصفور60635

33.529203019.519.51327.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منة اللـه وليد محمد النجار60636

252617.527.51816.51147.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه احمد عبد الحى المغربى60637

26.52717.53019161207.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه الـله احمد محمد الشرقاوى60638

35.528.518.53019.518132810ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه الـله ايمن محمود احمد ابوشربى60639

3428.519.53018.519.5130.57.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه الـله طارق عبد الفتاح الحلو60640

1419.515289.516.5865.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه الـله عصام احمد الفخرى60641

1021.516289.517.5857.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه الـله مازى عبد اللـه ابوحمامه60642

25.523.5172512.516103.57.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه الـله محمد ابواالسعاد الشيخ60643

16.52314.522.56.511.5837.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه الـله محمود محمد شلبايه60644

26201625.510.510.5987.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه عبد العظيم احمد عبد العظيم محمد60645

3728193018.519.5132.57.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منه نادر حجازى روميه60646

141411.516416.559.57.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منى عادل حامد سيف60647

2021.5162713.518987.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443منى مصطفى محمد ابوحلبيه60648

30.52316.521.515.5191077.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مها اسماعيل محمد المرشدى60649

278.51316.512.513.577.588.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مها مكرم عبده المنشاوى60650

32.520.5132016.516.5102.56.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مى محمد محمد حافظ السوليه60651

32.52214.51815.517102.559ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مى يوسف اسماعيل الرمادى60652

372519.5302020131.57.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443مياده عادل فتحى جمعه عبد الرحمن60653

3828.519302020135.5910ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ميرنا تامر عبد الرحمن ابوشبانه60654

282114.515161394.57.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ميرنا عالءالدين يوسف خليل60655

3116.51615.512.513.591.5410ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ميرنا مامون محمد موسى عبد الرزاق60656

352619241918.51238.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ميرنا مصطفى محمد دياب60657

36.53020302019136.5910ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ميرنا نادر على المالكى60658

29231591417.59099.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نانسى عزالدين عبد اللـه داود60659

33.5271728.51915.512599.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نجاه احمد عبد المجيد ابوسيف60660

278.581141258.57.57.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نجالء عالء محمد غطاس60661

24.59.57.513.51016.5655.57ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نجوى محمد محمد سعد السوليه60662

3430182718.520127.56.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى احمد محمد المسدى60663
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31.520.5132215.519.5102.58.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى اشرف احمد المملوك60664

31.525.516.524.51719.51156.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى السعيد ابراهيم عبد الخالق60665

31.526.51522.51719.5112.58.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى السعيد السعيد شحاته60666

32.52415231817112.57.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى حامد المتولى ابوسعده60667

322418.5251719116.57.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى عبد العزيز مصطفى ابوالنضر60668

23.52.513.519.512.51671.58.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى عبد السالم كامل عبد السالم خطاب60669

3520.51424.51619.511099ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى فتحى عبد العظيم الدمرداش60670

29191624.51816106.56.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى محمد احمد عبد اللـه60671

35.52919.529.518.5201327.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى محمد عبد الحميد الصياد60672

343019.529.51919.51326.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى محمد فاروق عمران60673

3329.519.529.52020131.589.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى محمد فاروق متولى60674

36.52919.530202013589.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى محمد محمد محمد مشالى60675

36.53018.529.518.52013388.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى مصطفى اسماعيل الرمادى60676

37.529.52030201913789ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى نبيل عبد اللـه ابوشربى60677

3729183019161337.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى ياسر السيد الصعيدى60678

27.522.51621.51419.5101.57.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ندى ياسر محمد ابوعنزه60679

3026.514.52112.517.5104.58.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نرمين طاهر فرحات السوليه60680

2626.51619.510209878.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نرمين عادل ابوزيد عبد المنعم60681

2926.51619.511.516102.577.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نرمين مامون السعيد السبخاوى60682

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نرمين وليد محسن طه رجال60683

37.52917.524.516.52012589ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نعمه احمد على الدمرداش60684

35291929192013188ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نغم رضا محمد غالب المالكى60685

36.5291926.518201296.57ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نهى ابراهيم محمد سعفان60686

322817.52717.5201226.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نور ابراهيم محمد ابوسعده60687

35.52919.53019.520133.54.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورا ايمن نصر ابويوسف60688

22.52216.520.5121693.547.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورا محمد النبوى والى60689

352919.53019.5171335.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان احمد محمد الشرقاوى60690

36.5271729.517.519.5127.589ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان ايمن احمد عبد العال60691

19.5271616.51217917.58.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان حامد فايق على مغربى60692

372715.523.516.519119.579.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان عثمان عثمان الجعيدى60693

29.526.515.5231419108.56.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان محمد احمد المغربى60694

3424.518.528.51719122.57.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان محمد على منصور60695

15.513.59.510.5613556.53.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان محمود سعد زكى60696

212516.526.513.517102.556ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورهان وائل فوزى ابوعنزه60697

3329183018.517128.568.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورين محمد على الطمانى60698

14.517.51615.51214.575.546ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نورين مسعد محمد حماد60699

33.525.52028181612547.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نون احمد احمد عبد المقصود مشالى60700

30.52614.5271814.511655.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نيفين عالء عبد المنعم موسى60701

2826.51728.518.515118.555.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443نيفين فاروق محمد ابراهيم60702

342817.529.516.519125.566ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاجر عالء حسين حجاج60703

352818.5302016131.55.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاجر فاروق محمد السوليه60704

373019302018.51365.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاجر محمد السعيد الصفتى60705

37.52918.52919.514133.568ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاجر محمد حسن ابوشحاته60706

36.530203019.52013669.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاجر محمد محمد مفيد ابوشهده60707

36.5291929.519.519.5133.569ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاجر محمود محمد الجداوى60708

3728.51927.5191913168.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاجر مصطفى العدوى ابوشلبايه60709

27171219.51317.588.54.53ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هاله احمد احمد محمد ابوسمره60710

000000000ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هبه محمد مصطفى مجود60711
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342818.529.519.519.5129.55.510ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هبه هانى على الديب60712

362919302019.5134610ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هدى السيد محمد الشريف60713

2716.5162381890.55.55ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هدى محمد محمد ابوالعنين60714

29.5211623.59.51599.565ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هدى ناصر محفوظ الباز60715

3024.51622.51319.510665ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443همت مصطفى مصطفى السوليه60716

31.522.515.521.51319.510465ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هناء الميرغنى الميرغنى عرمان60717

30.527.516.5211219107.558ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هند مصطفى العوضى محمد الصفتى60718

3528.516.521.51318114.558ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443هند هانى رمضان هجرس60719

3227162091810457ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443وعد طارق معوض بدران ابوحسن60720

35.52818.529191913058.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443وفاء محمد احمد الدماطى60721

332616.521.515.518.5112.558ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443وفاء محمود محمد النجار60722

35.527192719.519.512858.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443يارا الحسين عبد الرحمن المندراوى60723

3327192719.518.5125.54.59ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443يارا عاطف احمد ابوخضره60724

37.52818292020132.55.59.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443يارا محمود السعيد سيف60725

2618.51322.512.516.592.54.58ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ياسمين محمد احمد النفيلى60726

282315.52315.51710558ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443ياسمين محمد على الرمادى60727

383019.5302020137.559.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443يمنى احمد محمد شبانه60728

362918.52919.519.513279.5ادارة أجا  010منية سمنود ع بنات  0443يمنى محمد السعيد حماد60729

32.52612.521.512.519.510567.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444احمد زكريا السيد عبد السميع ابو المعاطي60730

25.522.513.522.51219.59657ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444احمد صالح محمد امين حسن60731

3325.516.52312191105.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444احمد صالح محمد ابراهيم الشافعي60732

30.514.514.5156.510.5815.58ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444احمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب سالم60733

35.519.51522.513.51210669ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444احمد محمد احمد محمد حسان60734

196.51217.5514603.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444احمد نبيه حسن محمد رزق60735

2310.510.5155.51964.55.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444امير بسام ناجح الحسينى السيد60736

22.5109.516.55.515.56457ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444حسام مصطفى عبد الستار محمد مصطفى60737

15.55.579513.54257ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444خالد بسام محمد السيد ابراهيم60738

27231415.511.518.5915.57ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444زياد محمد علي علي ابو حسين60739

25.516.51114.59.5187757ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444شكري محمد مسعد سند سند60740

1811.5613.52.515.551.556.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444طارق ابراهيم محمد جاد فرحات60741

31.52413241616108.55.56.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عبد الرحمن احمد رزق رزق اسماعيل60742

30.526.5152616201147.58ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عبد الرحمن محمد ابوالخير محمد حسب النبى60743

32.526.515.523.512151107.58ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عبد الرحمن يحيى محمد عبد الوهاب60744

30.526.515.5221319.5107.557ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عبد اللـه محمد الصديق علي حسين60745

2925.514.521.510.514.510157ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عبده عبد الحافظ عبد الحافظ سيد احمد60746

3020.514.52111129756.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444على انور السيد السيد احمد60747

34241523.513.5201105.58.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444علي محمد السيد احمد محمد60748

32.514.51417.58.519.5874.57.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عمر احمد احمد المنجي علي60749

32.511.51114719.57657ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عمرو خالد ابراهيم راضى النادى60750

27221621.581994.584.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عمرو منتصر العدوي العدوي علي60751

32.52718.528.517.52012485.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444فارس تامر صدقى صدقى عبد المطلب60752

117.5914.52.51744.55.53.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد احمد الحنفي العوضى60753

2620.510.5219.52087.55.54.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد اسامه الششتاوى احمد عبد البر60754

19.58.51122.551466.55.54ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد ايمن عز الرجال احمد الشافعي60755

1513.58.5182.515.557.55.54ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد رمضان ابراهيم عطا حجاج60756

35302029.518.5201337.59.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد عصام خطاب عبد الحليم زهانه60757

2422.51528.514201046.56.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد مجدي لبيب ابو االسعاد النبوي60758

2116.5820.54.51970.57.53.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد محمود احمد البلتاجى60759
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17.599.5181.51955.55.53ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد محمود السيد عبد الرحمن سعفان60760

16.58.59172.51753.55.54ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد محمود راغب ابراهيم الشافعي60761

15711.519.5316.5566.53.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد مصطفي محمد الجميل عبد اللـه60762

7312206.51348.56.53.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444محمد هادي محمد احمد جوده60763

27.52718281819118.58.54.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مصطفي احمد مصطفي عبد المطلب يوسف60764

25.517.51122819846.54.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444نادر رمضان رمضان عبد اللـه حسن60765

16.589161.511516.53ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444يحي ناصر اسماعيل رزق اسماعيل60766

2017.510.5106.52064.55.54ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444اسراء مصطفى مصطفى عبد الرحمن سعفان60767

28.52513.522.5101999.55.57.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444االء ايمن عبد الحميد عبد الخالق60768

25161218719785.55.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444االء علي محمد علي الزين60769

29.525.5132213.520103.56.56ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444امل عاطف السيد نوفل60770

302914.5271620116.56.57.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444اية محمد احمد احمد الزين60771

38292030202013789.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444ايمان السيد لطفى على سرور60772

3928202819.520134.589.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444ايه احمد خطاب عبد الحليم زهانة60773

2616.510.5107207089ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444حسناء حسام السيد عبد الستار محمد60774

ام المتولي60775 37211726141911589ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444حنان محمد شحاته االم

36.527.51723.51420118.589.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444حنين رضا السيد عطا اللـه قنديل60776

3522.517.526.51319114.589.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444حنين نبيل محمد السيد ابراهيم60777

35261826131911889ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444دعاء السيد احمد سليمان60778

33.5101124.57.52086.588ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444رحمه ابراهيم حميده عبد العزيز محمد60779

37.528192918.5201329.59.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444رحمه حماده صبحي جبر حسن60780

36.526.518.526.516.520124.58.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444رحمه رضا احمد ابوزيد احمد60781

25.513142210.5158588ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444رحمه عادل عبد العظيم عبد الوهاب60782

37261827142012289.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444رحمه عاطف عبد الدايم محمد محمد60783

3829193019.520135.589.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444رحمه محمد السواح السواح محمد60784

393019.5302020138.589.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444ريم رافت محمد عبد الرؤف حسان60785

24.517.515.519.514.51891.587.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444سلوى معداوي الحنفي العوضي الحنفي60786

38.526.518.52618.52012889ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444سماح صالح حمدتو رزق حسن60787

39281929.519.51913568.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444سميه طلبة عبد الجليل محمد طلبه60788

31.52517.51810201025.59.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444شروق محمد محمد السماحي السعيد60789

3516.517.5178.51994.55.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444شرين حسني صالح ابراهيم سيد احمد60790

38.5292029.5201913789.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444شهد ايمن لطفي عبد الجواد محمد60791

33251720131910889ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444شهد بكر ابو االسعاد النبوي60792

32.52718.524.51719119.597ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444شهد عبد المنعم عبد المنعم زهانه60793

12.5736.5214.53156ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444عزه حسن شكري حسن المتولي60794

35.52818.52819.520129.586.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444فاطمه محمد رمضان عبد اللـه احمد60795

36261928.51920128.55.59.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444فاطمه ناظم عبد الجواد محمد الزين60796

2517.58.517.5102078.55.58.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مريم السعيد محمد الحنفى الحنفى60797

30.52413241719108.55.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مريم ايهاب عبد الرحيم عمر معتوق60798

2522.51015112083.57.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مريم عبد الرحمن سعفان عبد الرحمن60799

27.525.5132614201065.59ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مريم عبده عبد الرحمن سالم60800

36.52916.528.51619126.559ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مريم عصام سيد احمد ابراهيم البر60801

3929202819.519135.55.59.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مريم نشات محمد محمد على60802

2823.512.517.512.519945.58.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444منة اللـه ابراهيم ذكي محمد خليفه60803

28.524.5152616.518110.558.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444منه اللـه اسماعيل اسماعيل رزق ابراهيم60804

232210.52112.5198959ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444منه اللـه عبد المنعم زهانه زهانه عبد المنعم60805

36.52920301918134.55.57ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444مني محمد عبد الستار احمد ربيع60806

37.5291926.519.518131.55.58.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444نرمين وائل نعمان نعمان سالم60807
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27.521.51423.51618102.558.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444نور حماده جبر جبر سالم60808

33.5291828.518181274.57.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444نورهان محمد القطب فهمي محمد60809

2418723.5111883.54.58ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444هاجر حلمي عبد السالم عنتر علي60810

22186.51551666.54.55ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444يارا سامي عوض ابو السعود60811

25221221.5111891.55.58ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444ياسمين تامر السيد عبد الرحمن سعفان60812

322313.52514.51810858.5ادارة أجا  010سنبخت ع م  0444ياسمين زكريا السيد عبد السميع ابو المعاطي60813

33.5282027.519191288.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ابتسام ياسر نصر عبد الحى سعد60814

38.529203019.5191378.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445اسراء السيد عبدالـله السيد يوسف60815

1918.58.5127186563.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445اسراء رشوان صالح رشوان60816

30.5231925.519.519117.596.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445اسراء محمد عبد المنعم محمد الميه60817

3124.518.52916191198.56ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445اسالم سعد مسعد احمد عيسى60818

3026172615191148.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445اسماء ابراهيم رزق ابراهيم عامر60819

33.52519302019127.5910ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445اسماء بكر على على زيد60820

3427182918.519126.5910ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445الزهراء محمود عبده حامد عبد القادر60821

30.526172719.51912088.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445الشيماء السعيد محمود احمد نعمه الـله60822

2021.510.5157.51874.58.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445الشيماء عاطف محمد مجاهد ابوالعنين60823

32.526.518.529.5191912679ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445امانى حسن مصطفى منصور المرسى60824

24.52316.523.5111998.578ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445امل جمال احمد السيد خليفه60825

26.52417.523.512.5191048.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445اميره حمدى محمد محمد ابراهيم60826

38.52819.53018.518134.58.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445انجى نصر نصر البلتاجى60827

20.518.511.516.56.515.573.57.57ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايمان ابوزيد على محمد خير60828

192113.515.56.51875.58.57ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايمان اشرف طارق السيد الشينى60829

27.52715.51815.518103.598.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايمان محمد ابو الخير العدوى الشوبكى60830

27.52718.523.515.51811298.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايمان محمد المنشاوى احمد الشناوى60831

38.53015.52918.517131.58.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايمان محمد مسعد  المتبولى60832

21.521.510.51810.518826.57ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايه سعد احمد عبد العال البرعى60833

27.522.51630171811399.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايه صالح السيد على عبد الجليل60834

29.525.51930181912299.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ايه فتحى المغاورى حسن يوسف60835

35.52819.526.516.51912698ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445بسمله على فهمى محمد يحيى60836

31.52818.52715191209.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445بسمله محمد عبد الحميد السيد عبد الحميد60837

35292029.518.51913299.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445بسمه ابراهيم على السيد جناد60838

382819.53018.51913499.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445بسمه ابراهيم محمد على ابراهيم60839

3528.519.53020181337.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445حنين ايمن محمد السيد فرج ابو القمصان60840

37291929.52019134.57.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445حنين عبده على احمد الحنفى60841

يا احمد فرحات شبكه60842 37.53019302018136.598.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دال

يا السيد عبد الرازق ابراهيم البيلى60843 17.512.51412.55.518626.54ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دال

18107.5451844.566ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دنيا ابراهيم على ابراهيم الميه60844

24.516.5122312198884.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دنيا اسامه السيد السيد ابراهيم60845

27.519.5122710189676ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دنيا عصام عبد الرازق ابراهيم عمر60846

30.52318271819116.589ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دنيا على السيد مجاهد ابو العنين60847

2322.515.524.5131998.586.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دنيا عماد على على عبده60848

24.589.55.55.5185376ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دنيا محمد السيد محمد يحيى60849

27.523.51526131910587.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445دنيا محمد صبرى شحتو عبده60850

28.528172814.5191167.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445رحمه احمد علي محمد الدهتوري60851

3930203019.519.5138.58.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445رحمه محمد السيد ابراهيم سعد60852

39.530203018.519.51387.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445رحمه محمد عبده عبد البارى احمد60853

25.51413.52312.518.588.586.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445رنا اشرف محمد البهى ابراهيم60854

323020301919.51317.56.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445رنا بهاء الدين جبر اسماعيل البلتاجى60855
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2317.51075.519638.55ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445روان احمد احمد احمد محمد زيد60856

39.529.520302017.51397.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445روان احمد سعد شلبى فوده60857

28.5231928.516.517.5115.57.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445روان السيد احمد محمد الشافعى60858

39.52920302019.5138.5810ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445روان فايز شلبى السيد يونس60859

3826193018.517.5131.57.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445روان مصطفى جبر اسماعيل البلتاجى60860

3025.519.528.515.519.5119810ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445زينب خالد محمد الشنهاب60861

23.52416.527.51120102.57.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445زينب قاسم قاسم احمد الصيفى60862

3729203017191337.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445زينب محمد صالح احمد نور60863

36.52819.5301719.51318.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ساره محمد على الششتاوى ابو سعد60864

36292030192013489ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445سلمى ماهر المغاورى السيد شاهين60865

33.52719301620125.57.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445سميه يسرى نبيل اسماعيل60866

27222029.5819106.578.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شروق عادل ابراهيم احمد المالح60867

29.52620309.52011588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شروق محى الدين مصطفى محمد عبده60868

2823.51625.56.51799.57.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شمس صالح احمد عبد القادر سعيد60869

28.5261928.510191127.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شمس على محمد محمد الطنطاوى60870

38.52920302020137.589ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد اسامه محمد عبد العال البرعى60871

3025.5182910.517.51137.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد السيد على احمد الشعراوى60872

3527202913.519.5124.589ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد سامح محمد مجاهد60873

38.528.5203020191378.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد سامى جمعه السيد عبد الحميد60874

382920302019.51377.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد عبد المنعم محمد امين عبد المطلب60875

34.52719.5301619.512789ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد عبده احمد عبد العزيز البرعى60876

34.52820301420126.57.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد على ابراهيم خليل60877

31.52820301419.5123.58.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد كريم ابراهيم سليمان السبكى60878

352418.519.51519.51127.56.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد محمد طاهر احمد الشناوى60879

36.52119171419107.57.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد مصطفى السعيد ابراهيم الغريب60880

36272022.516.519.51228.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شهد نبيه نبيه السيد شعبان60881

39.529.52029.519.519.5138810ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445شيماء محمد محمد عبد الغنى عطا الـله60882

38.5302029.52019.51388.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445علياء محمد عبده حامد عبد القادر60883

38.5291927.52019.513489.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445فاطمه الزهراء حلمى السيد المرسى احمد60884

34.526.5191815171138.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445فايزه احمد احمد حسن المصرى60885

3929.5203019.5191388.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مروه ابراهيم زكريا ابراهيم شرارة60886

3215.515.51510.516.588.587.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم ابوالخير محمد ابوالخير جادو60887

38.529202917.51913487.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم احمد احمد ابوالعمايم60888

383020302019.513879.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم اسامه عطيه ابراهيم سليمان60889

29.523.52024.513.519.511186ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم السيد حسن السيد ابوالقمصان60890

392920302019.5138710ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم السيد سيداحمد رزق الصيفى60891

3929193018191356.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم بدير السعيد يوسف ابوالعنين60892

39.53020302019.5139.5710ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم خالد الرفاعى عبد الحى الميه60893

37.5282028.517.520131.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مريم وجدى عبد اللطيف محمد عبد اللطيف60894

382920302018.5137810ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منار محمد احمد السعيد البرعى60895

373020302020137910ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله ابراهيم ابراهيم محمدالمصرى60896

31.525.516.5238.516.51057.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله السيد احمد محمد زيد60897

342719.52617.519.51247.54.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله السيد السيد رضوان جناد60898

33.52719.53018.518.5128.58.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله جابر السيد عبد الحميد البلتاجى60899

3829203019.519.5136.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله محمد احمد السعيد البرعى60900

31.52819.525.510.519.511597.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله محمد احمد السيد محمد60901

3730203019.520136.588ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله محمد حلمى على شرارة60902

14.517810.51155156ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله محمد عبد العزيز الدرينى60903
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38.53020302020138.5910ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منه الـله محمد على ابراهيم السيد المهدى60904

33271926.516.5191228.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445منى حسن مصطفى منصور المرسى60905

37282029.51918133.58.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مى اسامه صالح نصر شراره60906

29.526182510.51910998ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مى السعيد بطل نصربطل60907

32.52718281719.5122.58.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مى حسن السعيد احمد الخليفه60908

31.5291727.516.519.5121.58.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445مى محمد احمد السيد المزين60909

18.510.512.5134.517597.54.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445نبيله اشرف لطفي مجاهد الطيار60910

3126.518261519.5116.58.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445نجوى محمد ماهر حسن المرسى60911

34.52819.52519201268.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ندى السيد البهى خضر الغرباوى60912

3127.518.523.513.519.511499.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ندى حسن السيد المرسى60913

34.5281924.515.519.5121.588ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ندى على احمد على الشنابى60914

2824.515.525.51119104.589ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ندى محمد اسماعيل محمد الميه60915

21.5231015.55.51975.56.56.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ندى محمود احمد محمد خشان60916

20201016619726.55.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ندى نبيه نبيه السيد شعبان60917

352619.528.51819.51278.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ندى نصر عبد الفضيل عبد الرحيم  عبود60918

35.52717291819126.58.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445نورا حمزه محمد الشنهاب العيوطى60919

342718.52615.519.51218.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445نورهان عالء محمد ابوالفتوح يحيى60920

38281929.52018.5134.5810ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445نورهان مسعد عبد المطلب عبد المعطى الشنهابى60921

322411.512.516.51996.569.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445هاجر سمير احمد ابراهيم السيد60922

3023.5129151889.568.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445هاجر عرفه ابو زيد اسماعيل60923

3022.51612.514189578.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445هاجر يوسف احمد احمدالحنفى60924

35.5281824.518201247.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445هبه محمد على محمد البربرى الشوبكى60925

28.527.516.5141619.5102.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445هدى خالد محمد حسنى جاد البرعى60926

36281826192012769.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445هدى محمد سعد فرحات60927

3021.5121617.519.5977.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445يارا السيد السيد احمد محمد60928

29.526.511.517.515.519.5100.585.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ياسمين احمد سعد المرسى عمار60929

26.52413.512.591885.586.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ياسمين محمد بدير رجب جالل60930

3730193019.520135.589.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ياسمين محمد فتحى محمد سالمه60931

33.52819.524.52019.5125.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ياسمين ياسر مسعد عبد المعطى الشنابى60932

37.52719.53020201347.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ياسمين يوسف بدير يوسف ابو العينين60933

37.5292027.518.518.5132.55.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ياسمينا اسامه عبد الرحمن ابو غانم شلبى60934

392919.52919.5191365.510ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445ياسمينا محمد عبد التواب عيد الغرباوى60935

38.53019.53019.519.5137.55.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445يمنى احمد احمد عبد العال البرعى60936

3929183019.519135.57.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنات  0445يمنى عبد العزيز شبل محمد عثمان60937

32251825.51717117.567.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ابانوب ناجى عدلى نجيب60938

28.52116.517.514.516988.57ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ابراهيم السعيد جابر السعيد الطيار60939

15.518.516129.51471.577.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ابراهيم محسن ابراهيم اسماعيل60940

1817.513.513.571569.587.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ابراهيم محمد ابراهيم محمد عقيل60941

33261727162011989ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ابراهيم هانى سليمان محمد السبكى60942

33.5231721.51618.51117.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد ابراهيم ذكى ابراهيم شحاته60943

2725173019.519.5118.57.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد ابراهيم محمد ابراهيم على60944

2119.513.52212.51888.55.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد السعيد محمد السيد الصيفى60945

2817.516.52216.519.5100.587.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد السعيد محمد رضوان عبد العزيز60946

8910.5199.5185687ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد السيد محمد على60947

17.513122010.520737.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد حسن ابراهيم محمدسالمه60948

16.5910241019.569.577.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد حلمى عبد النبى الغريب البسطويسى60949

17.5128.5179.515.564.57.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد عبد الحميد محمد عبد الحميد البيلى60950

33.52520291919126.579.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد على ابراهيم على محمد60951
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31.526.52027.517.51912379.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد علي الطنطاوى الششتاوى االطنطاوى60952

31811181.51751.547ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد محمد ابراهيم محمود نصار60953

241919.5271519104.568.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد محمد ابوالخير يونس محمد60954

18159.5235.5187169ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد محمد احمد محمد احمد60955

3417.518.52813191117.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد محمد على الششتاوى ابو سعد60956

38.52719.529.51918133.57.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد محمد محمد احمد نور60957

17.514.517.519.55177476.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446احمد محمد مسعد عبد المعطى الشنابى60958

21.51511.523.58.5168078ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ادهم حسن محمد محمد جنديه60959

27.51815.52713.517101.57.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ادهم محمد السيد مجاهد ابو العنين60960

1114.512.5238.51769.578.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ادهم ياسر فؤاد محمد السيد60961

1011.5102071858.57.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446اسعد احمد محمد محمود سيداالهل60962

302216.5231518106.597.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446اسالم ابو المجد السعيد السعيد عوض60963

25.519.51624.5131898.57.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446اسالم محمد محمد احمد ابو الليف60964

2316.51419.58.515.581.57.56ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446اسماعيل ماهر محمد محمد البيه60965

15.523.5152710.51891.577ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446الحسن محمد السيد محمد الشينى60966

18.525.514.526.511189687.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446الحسين محمد السيد محمد الشينى60967

2117.51525101788.566ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446السيد زكريا السيد السيد على60968

31.527.51927.517.5191238.59ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446السيد على السيد السيد جنديه60969

21.52418251518103.57.56ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ايمن محمد ابراهيم بكر احمد60970

28.52718281918120.58.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حامد احمد حامد احمد زغلول60971

20.517.514.528.51519968.56.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حسام احمد محمد حافظ داود60972

24.518.518.52611.5199977.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حسام عادل ابوالخير محمد السيد60973

2022172613.51998.55.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حسن السعيد احمد السعيد السيد60974

3228.518.52816.518123.578.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حسن زغلول احمد على زغلول60975

36.52520301919130.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حسن محمد محمد عبد الرحمن الشهاوى60976

32.52718.53017.518125.58.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حسنى ياسر حسنى الشربينى60977

25.5211627.512.515.5102.577.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446حمدى الخطيب عبد اللـه السيد شحاته60978

3021.516.52711181067.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446رزق محمد رزق عيسى حسن60979

27.52316289.516.51045.58.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446سامح محمد السعيد شعبان60980

27.5271627.511181095.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446سعد احمد سعد المرسى عمار60981

262516.524919100.557.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446سعد محمد سعد جاد اللـه60982

1920.511.521.561878.57.56ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446سمير محمد محمد الحسانين شلبى60983

2624.518.529.51219110.577.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446سيف الدين السيد محمد السيد ابو القمصان60984

30.52316.529.51219111.558ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446سيف الدين الموافى ابراهيم على الموافى60985

27.515.51829.51218102.56.57ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446سيف عبده عبد الفتاح عبده عامر60986

27.55.516.527.514.51891.558ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446شاهر محمد محمد احمدعبد الجواد60987

2361127.5141781.54.58ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446طارق هانى احمد عبد العزيز60988

3325.520301718125.578ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عادل محسن محمد احمد القاضى60989

3125.51928.516.518120.57.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الجليل ابراهيم محمد ابراهيم على60990

3628.520302018134.57.59.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الرحمن احمد السيد ابوالعنين حسن60991

1861025.512.518725.56ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الرحمن جاد جاد عبد الباقى غنيم60992

23.5201427.51416996.56.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الرحمن عرفه ابوزيد اسماعيل60993

16.513.51026.5111677.56.56ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الرحمن محمد السيد السيد البيه60994

91682511.51569.576ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الرحمن محمد عبد العزيز الدرينى60995

34.52819.529.52018131.559ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحمن الشهاوى60996

28.521.51826.51418108.58.57.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الرحمن وليد عبد اللـه محمد الشهاوى60997

2012.51228.512.51785.54.56.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الغنى السيد احمد ابواالرشاد الشنهابى60998

21.512.515.529121890.566ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد اللـه السيد عبد النبى بطل60999
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311215.527.511.51997.576ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد المنعم محسن محمد احمد الششتاوى61000

372620301918.513269.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبد الهادى مجدى محمد عبد المطلب سعد61001

36.52520301818.5129.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عبده اسماعيل عبد المنعم اسماعيل البلتاجى61002

2119.517.53017.518.5105.568ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446على صبحى ابوالخير رمضان زينه61003

20.51217.529.515.517.59568ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446على عصام على عبد العزيز القلينى61004

21141514815.57267.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446على محمد رحيب محمد يوسف61005

23.52217151119.588.575ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عمر ابراهيم دياب نصر زيد61006

31.52219.525.514.518.511376ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عمر احمد عبد اللـه عبد الرازق عيسى61007

000000000ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عمر اسامه عبد السميع محمود الشبينى61008

33182019.51519.5105.586.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عمر السعيد محمد حسن ابوعلى61009

3224202416.519116.576ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446عمرو خالد محمد عبد المنعم عبد الجواد61010

3224182417.516115.587ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446فارس محمد جابر سعفان ابراهيم61011

342519.526.51819.512387.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446فارس محمد عبد الحفيظ ابراهيم يونس61012

32.5212027.518.519.5119.586.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446فتحى عربان محمد على الطيار61013

332620241819.512177.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446فتحى على على محمد عقيل61014

31.52618.523.516.519.511688ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446فتحى محمد احمد عبد الباقى خفاجى61015

32281921.515.519.511687.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446كريم البلتاجى محمد سيد احمد61016

322419.52014.518.511074.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446كريم السيد احمد ابواالرشاد الشنهابى61017

2217161611.51882.565.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446كريم حسن عبد المنعم طه الغائب61018

33.521192513.519.511276ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446كريم محمد محمد عبد الرحمن البهلول61019

3429202918.519.5130.587.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446مؤمن السعيد محمد محمد عامر سعفان61020

32.528.5192817.519.5125.587ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ماجد محمد ابراهيم ابراهيم محمد61021

16.52819.5261518.510566ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ماهر جبر ماهر القاوقجى عيسى61022

302819.5261618.5119.589ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محسن محمد محمد احمد الششتاوى61023

35.5302028.51819.513289ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد ابراهيم صبرى ابراهيم عثمان61024

22.512171812.5198257ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد ابوالفتوح حسين الصيفى61025

23.5201417.510.51985.565ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد احمد محمد سعد جناد61026

24.52317.523121910074.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد احمد محمد عبد الحميد البلتاجى61027

162317178.51481.564.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد اشرف يوسف مصطفى عيطه61028

182618.5211017.593.574ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السعيد عبده السعيد عامر61029

27.527.519.527.51518.511785ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السعيد محفوظ محمود الشحات61030

2926.518.529141811784.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السعيد محمد عبد العليم النادى61031

31281926.514.516.511988ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السعيد محمد محمد فوده61032

3429.519.528.516.518.512889ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السيد ابراهيم محمد عبد الهادى61033

2726.519.525.515.518.511487ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السيد الحسانين محمد السيد61034

2925.519261618.5115.576.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السيد امين السيد الشنابى61035

29.524.51925.514.518.511385.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد السيد محمد محمد السيد61036

32.528.519.5291418.5123.586.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد الشحات اسماعيل محمد الشحات61037

31.529.519.5261319.5119.588ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد امير فتحى عبد الوهاب البرعى61038

353019.52717.519.512989.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد حسن محمد عبد الباقى محمد61039

24.52619.5221216.510486ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد حماده رزق عبد الرحمن الشهاوى61040

17.5221518.511158475.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد رزق  السعيد رزق سيداحمد61041

23.52218.519.51015.593.586ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد رزق رزق عيسى المتبولى61042

17.520.51817.5101583.565ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد رضوان محمد سعد رضوان61043

1720.51819111885.564.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد سمير محمد الحسانين شلبى61044

22.522.51525.514.518.510084ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد عبد الحميد كمال البندارى عامر61045

12.59142010.5136664ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد عبد الرحيم محمد محمديونس61046

18.520.517.5211217.589.566ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد عبده احمد عبد العزيز البرعى61047
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3426.51926.515.518.5121.587.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد عبده عبد الجليل محمد عبد الجليل61048

32.524.51926.51617.5118.586ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد عبده عطا اللـه عبد الغنى عطا هللا61049

3627.5202818.518.513086.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد عمر حسين عبد القادر عقيل61050

34.526.516.52714.519.511987.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد محمد بدير عبد الباقى غنيم61051

3124.515.5271419.511297ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد محمود محمد الحديدى61052

281211.522.510.517.584.585ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد وجدى السعيد على الشينى61053

34.5241528.51719.511977ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمد يحيى محمد ابراهيم سعد61054

33.523162817.519.511887.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود اشرف محمد على جادو61055

37.52617.5281918.512897.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود البرى محمود عبد الحميد منصور61056

37.53020302019137.589ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود السيد محمد ابو المواهب61057

3117.51224.51218.59765ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود عبد الوهاب حسن عبد اللـه شبكه61058

35191526.51618.5111.585.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود على ابراهيم ابراهيم البهلول61059

29.51214.52513159478ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود محمد المغاورى حسن يوسف61060

352116.527.515.518.5115.558ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود محمد على الششتاوى ابو سعد61061

3318.515261616.5108.568ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود مصطفى سعيد البرعى منصور61062

30.5914.5241218.59077ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محمود هالل محمد محمد الشوبكى61063

26.514.51123.5121487.584ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446محى محمد محى محمد الغرباوى61064

383017.53018.518.513497.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446مصطفى ابراهيم زكريا ابراهيم شراره61065

3730193019.518.5135.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446مصطفى محمد محمد محمد العشماوى61066

37.53018.53018.518.5134.588.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446مهند احمد ابراهيم احمد يوسف سلمان61067

3722.516.5291816.512387ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446هشام حاتم جابر السعيد احمد61068

3520.51728.5161811777.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446هشام عبد الكافى بدوى عبد الكافى61069

292115281616.510957.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446هشام هانى سعد محمد خفاجه61070

36.522.51629171812198ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446ياسر حسنى حسنى الشربينى61071

30.51513.528151810266ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف حمزه عطا اللـه حمزه شحاته61072

227.513257.511.57546ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف خالد احمد عبد العال البرعى61073

312616.526.51716.511789.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف رزق ابراهيم السيد الشينى61074

3828.51729.519.518.5132.599.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف سمير شلبى السيد يونس61075

35.52818291819128.589.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف مجدى بدير سليمان السبكى61076

37.528.518.529.52019.513489.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف محمد احمد علي شبكه61077

3726.518301818.5129.599.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف محمد اسماعيل محمد الشحات61078

32.524.516301718.512089ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف محمد اسماعيل محمد الميه61079

32.59.514.5281617100.588ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف محمد بدوى على بدوى61080

27.59.5142613.51590.587.5ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف محمد محمد احمد ابوالحسن61081

25.51212.528.511.5169077ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يوسف وائل عبد المعبود القاوقجى عيسى61082

16.59.512.528.51014.57777ادارة أجا  010نوسا البحر ع بنين  0446يونس محمد جابر عوض61083

33.529.519.5302019.5132.5710ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد اشرف عبد اللطيف محمود موسى61084

1227.51213.54.51769.5510ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد السعيد محمد العدوى العمراوى61085

27.52814.522.5919.5101.5710ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد السيد احمد محمد مسعود61086

28281523.512.519.5107610ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد جمال جوده عبد الجواد جوده61087

262213177.519.585.5510ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد سامح ابراهيم عبد الحى مطر61088

27171315619.57859ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد سعد الصاوى عباده ابو غالى61089

30.52214261417.5106.558.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد عادل عبد المحسن محفوظ الفقى61090

255.58.5155165948ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد عبد الجواد الغزالى عبد الجواد عبد الكريم61091

21.511.51116617.56647.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد عبد الفتاح محمد ابو الوفا جوده61092

2620.515221018.593.558.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد عثمان احمد عثمان شعبان61093

30.52817.527.51719.5120.558.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد فاروق عبد الباقى ابراهيم العاليلى61094

1495.51061544.558.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد محمد الكحالوى السيد ابراهيم61095
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36.52919.53018.519.5133.569.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد محمود احمد الحسانين محمد61096

1619.510.592.511.557.549.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447احمد وحيد فرج محمد المصرى61097

24231310.5716.577.578.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447اسالم جمال حمدين محمد المصرى61098

18166.5102.515.55368.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447اسالم محمد ندا احمد سعفان61099

12.513.53.55313.537.568ادارة أجا  010جراح ع م  0447اسالم محمود صبرى ابراهيم البنا61100

27.526.518.5211219.5105.55.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447اكرامى هانى عطا البسطويسى عطا61101

312718.5221419.5112.55.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447السعيد المهدى عبد الستار محمود الميمى61102

231511181118785.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447السيد احمد السيد الصاوى عيد سعد61103

14.516.558.54.5164968.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447السيد خالد يوسف عبد الجواد عبد الكريم61104

2581112.56.518635.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447المهدى ماهر فوزى محمد المسيرى61105

2625.514.5269.519.5101.568.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايمن حاتم محمد الغزالى61106

18.511.513257.51975.568ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايهاب احمد على مصطفى جبل61107

13.57122181961.55.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايهاب المنشاوى مصطفى محمد الميمى61108

23.51818.525.51218.597.589.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447جمال محمود حامدين محمد المصرى61109

169.51625111877.579.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447حامد هاشم حامد عبد الشافى سالمه61110

2015.515249.517.58479ادارة أجا  010جراح ع م  0447حسام حسن عبد المعبود عبد التواب مطر61111

123.510.5205.517.551.568ادارة أجا  010جراح ع م  0447رضا بكر عبد السيد رحيم بكر61112

352619.52815.519.512489.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447رياض محمد محمد السيد بكر61113

342719.527.5152012369.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447زياد شعبان زغلول شعبان ابو السعود61114

35.53019291820131.58.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447سعد بشر سعد الشربينى الشربينى61115

176.516.523.56.518.5705.58ادارة أجا  010جراح ع م  0447سيف عاصم توكل ابو الوفا جبل61116

16.57.5172310.51674.586ادارة أجا  010جراح ع م  0447صالح رضا صالح الدسوقى العمراوى61117

35.5292029.51916.51337.58ادارة أجا  010جراح ع م  0447عبد الرحمن رضا يوسف شعبان موسى61118

8.58.51216.561951.554.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447عبد الفتاح محمود عبد الفتاح عبد الحميد النفيلى61119

19.515.516.5218.5198166.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447عبد اللـه ابراهيم عبد هللا ابراهيم المصرى61120

1511.51420.58.519.569.568ادارة أجا  010جراح ع م  0447عبد اللـه ادهم سيد احمد الشربينى الشرقاوى61121

86.58.59.54.5183787ادارة أجا  010جراح ع م  0447عبد اللـه السعيد السعيد ابراهيم صانوه61122

2526.51525.5161910868.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447عبد المجيد السيد عبد المجيد عبد الحميد النفيلي61123

35.529.518.529.518201318.58ادارة أجا  010جراح ع م  0447عبد المنعم وليد عبد المنعم عبد القادر رزق61124

17.510.51619.5111974.58.57.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447على ايهاب على مصطفى احمد61125

11.5111117.59.515.560.588ادارة أجا  010جراح ع م  0447عماد عادل عبد القتاح موسى السنباوى61126

3527.520292020131.5810ادارة أجا  010جراح ع م  0447عمرو انور المرسى عبد الواحد نواره61127

25.58.510.5254.519.5747.54.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447فارس ابراهيم الرفاعى ابراهيم ابو المعاطى61128

32.5241828.513.520116.5710ادارة أجا  010جراح ع م  0447فارس السعودى سعد علي عيد61129

32.5271625.51419.51157.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447كريم ابراهيم جمعه السيد قريعه61130

3727192716.520126.57.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447مؤمن تامر ماهر عبد الرازق سليمه61131

3427.5192815.5201247.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447مازن محمد سعيد عبد العاطى قريعه61132

30.524.515.524.514201098.56.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد ابراهيم حمدين عبد الحى مطر61133

24.518.5722.510.5208366ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد احمد السيد الصاوى عيد سعد61134

1914621.512.519735.54ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد احمد الطنطاوى عبد الجواد عبد الكريم61135

32212029181912069ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد اشرف محمد سرور عبد اللـه61136

3327.52028.519.520128.55.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد السعيد محمد رمضان الميمى61137

3026.52028.5172012269.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد ايمن حسن محمود البحيرى61138

28.518.510.525.58.51991.54.56ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد جابر عبد الجواد محمد الوكيل61139

3022.59251018.596.556ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد رشوان محمد على الوكيل61140

37.5282027.519201325.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد شكرى عبد الخالق على المصرى61141

23.51410.526916835.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد عبد العزيز عبد اللـه عبد العزيز الطوخى61142

1718.5619.5315.5645.52ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد عبد الفتاح على يوسف حطب61143
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35.5282029.518191313.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد عبد المنعم محمد مصطفى العمراوى61144

23.515921.58.51677.54.54ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد فتحى عادل عبد اللطيف شعبان61145

25179.524919.584.563.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد فتوح رضوان فتوح االشرم61146

31.527.519.528.512.519119.55.55.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد فريد منير محمد شبانه61147

17.519.57279.518.580.54.55ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد فوزى عطا عبد المطلب شاهين61148

ام نواره61149 000000000ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد يسرى محمد االم

28.51715.522.5101793.55.57.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمد يوسف عبد القادر يوسف شعبان61150

000000000ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمود اكرامى رشدى محمود البحيرى61151

23.517.51217618767.56.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمود محمد محمد محمود عبد النبى61152

40.52.521.51710.55.53ادارة أجا  010جراح ع م  0447محمود هاني السيد فرج السيد61153

148.54.582.514.537.56.57ادارة أجا  010جراح ع م  0447مصطفى ايهاب مصطفى محمد الميمى61154

32.53019291919.5129.57.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447مصطفى نصر مرغنى جزر الميمى61155

27.522.51223.5919.594.55.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447معاذ عبد الفتاح معاذ البحيرى61156

24219244.51982.56.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447نادر وليد السعيد نصر العمراوى61157

232613.525.59.52097.56.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447نزيه محمد نزيه عبد المجيد قراقيش61158

28.528.5162410.520107.56.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447نشات السيد جمعه السيد قريعه61159

2427.512.5227.51993.5710ادارة أجا  010جراح ع م  0447نور الدين محمد يوسف سعد عيد سعد61160

10.5512.51.51520.563.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447هانى محمود السيد عبد الرازق شبانه61161

12.55.5490.52031.563.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ياسين محمد يوسف عبد الجواد عبد الكريم61162

1.5003016.54.573ادارة أجا  010جراح ع م  0447يسرى شوقى احمد احمد موسى61163

24.522.512.522.5917916.54ادارة أجا  010جراح ع م  0447يوسف العدل يوسف قدره61164

18149.51171859.567ادارة أجا  010جراح ع م  0447يوسف شعبان ربيع مصطفى حجاب61165

3429162819.519.5126.57.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447اسراء احمد سيد احمد عبد الهادى سيد احمد61166

363018.527.518.520130.57.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447اسراء صالح السعيد عبد الرحيم عبد الجليل61167

18.52210.514620715.54ادارة أجا  010جراح ع م  0447اسماء ابراهيم جاب اللـه ابراهيم رزق61168

2724.58.516.572083.56.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447اسماء صالح عبد اللـه ابراهيم محمد61169

323017.53019.5201296.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447االء محمد سيد احمد عبد الجواد المسيرى61170

33.529.517.529.517201276.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447الطاهره ربيع محمد الموصل61171

3627.519.529.517.5201307.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447امنيه عبد العزيز النبوى ابراهيم المصرى61172

36.52919.529.517.52013269.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447اميرة محمد البسطويسى جوده61173

2817.510.524.5101990.568ادارة أجا  010جراح ع م  0447امينه مصطفى عبد العاطى مصطفى عالم61174

19.5117.519519.56267ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايمان السعيد عبد الفتاح محمد طيور61175

302715.5261119109.568ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايمان حموده بدير عبد العزيز موسى61176

34.52115.524.510.5201067.58ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايمان صادق السيد الشحات جبل61177

31281626.518.5201207.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايه السيد محمد السيد السحيتى61178

3020.51324.514.520102.55.57ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايه اللـه عطيه فتحى عطيه فريعه61179

28.52315.526152010867.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ايه سالم الدسوقى احمد العمراوى61180

3425.518271820122.578.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447بسمله سالم محمد محمد سالمه61181

3425.518.52717.519122.578.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447بسمله محمد حسنى وهبه اسماعيل العمراوى61182

3121132611.518.5102.577ادارة أجا  010جراح ع م  0447بسنت باسم بدير ابو المجد المتبولى61183

3519.516281220110.568.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447تسنيم نصر المرسى عبد الواحد نواره61184

35.529.5193019.519.5133.57.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447تسنيم نعمان حسن عبد الحميد قريعة61185

33.52817.528.51719124.5810ادارة أجا  010جراح ع م  0447تغريد جمال عبد الحميد المكرومى البيسى61186

3428.51828.51619125810ادارة أجا  010جراح ع م  0447جنى مختار محمد مختار الحسانين61187

37292029.518.5201346.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447حبيبه فتحى سامى عبد الجواد المسيرى61188

2514.51521.57.52083.56.57.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447حنين عالء عبد العاطى ابو سعد61189

28.52217.526.51320107.56.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447حنين على عبد السميع يوسف ابو حطب61190

34.52718.529.519.519129710ادارة أجا  010جراح ع م  0447دعاء عادل عبد الحميد على العطار61191
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30.526.517.52916.51912079.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ذكرى سامح ابو جبل الشحات احمد61192

يا عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الجارحى61193 20.5136.5247.52071.56.58ادارة أجا  010جراح ع م  0447ران

252913.526.5916.51036.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447رحمه محمد ابراهيم عبد الحى مطر61194

262919.52710.517.51127.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447رنا بليغ ابو غنام يس محمد61195

35301827.51719127.579ادارة أجا  010جراح ع م  0447روان اسالمى عبد الفتاح عبد الحميد النفيلى61196

353019.5291820131.56.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ريم عبد الحليم عبد الحليم البحيرى61197

3329.52029.516.520128.568.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447سارة محمد منير محمد شبانه61198

252213231318.5966.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447سالى النفادى ابراهيم علي ابو العينين61199

313019.529.519201297.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447سالى محمود سالمه محمود عبد الحفيظ61200

36302029.51920134.56.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447سعاد سامح صديق محمد ربعه61201

36302029.52019135.5810ادارة أجا  010جراح ع م  0447سما هيثم عبد الحميد عبد الحميد سعد61202

36.5291629.518.520129.5610ادارة أجا  010جراح ع م  0447شهد السعيد عاطف احمد العطار61203

35.53019291918132.55.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447شهد ايمن السعيد الدسوقى العمراوى61204

31.53017.529171912559.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447شهد سامح جزر ابوالغيط الزغبى61205

303018.523.512.517114.557.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447شهد عبد المطلب فكرى محمود ابو الذهب61206

10.55.528.50.511.52753.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447شهد عبوده محمد العبد شاهين61207

1919.5421.5515.56959ادارة أجا  010جراح ع م  0447شهد عمرو حمدى محمد ابو سليمه61208

211912.520.54.51677.56.56.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447شهد محمود السعيد سيد احمد العمراوى61209

3530193019.518.5133.55.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447شيماء عطيه محمد ابراهيم المتبولى61210

35.53019.5301920134510ادارة أجا  010جراح ع م  0447صفاء هانى عطا البسطويسى عطا61211

3526.519.529.51920129.55.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447عهد عبد الفتاح السعيد ابراهيم ابو العنين61212

36.53019.52918.520133.5610ادارة أجا  010جراح ع م  0447فاطمه يوسف عبد الفتاح محمد الميمى61213

2926928.514.519107610ادارة أجا  010جراح ع م  0447فردوس حسنى محمد ابراهيم العاليلى61214

2615.59.525518815.57ادارة أجا  010جراح ع م  0447فوزيه محمد احمد احمد ابو السعود موسى61215

33.52819.53019201305.57.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447مريم عصام الدين محمد فوده61216

271915261220995.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447مريم منير عبد الحليم سيد احمد البحيرى61217

000000000ادارة أجا  010جراح ع م  0447مريم يوسف محمد ماكنى طوجانى61218

2711.59.5253.51976.55.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ملك تامر بدير ابو المجد المتبولى61219

37.524112714.5171145.58.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447منه عبد العزيز عبد اللطيف نصر العمراوى61220

36.528.511.528.58.517113.559ادارة أجا  010جراح ع م  0447منه هانى عبد المنعم الميمى61221

26.5121019.55.51873.55.57ادارة أجا  010جراح ع م  0447منى شعبان صالح ابراهيم شعبان61222

21.5118267.519745.55.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447مى فتحى فكرى ابو الدهب61223

3320.5825.513.517100.557ادارة أجا  010جراح ع م  0447ميادة ابراهيم جالل الدسوقى الشرفه61224

343016.52816.517.51255.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447ميران مدحت رمضان فوده فوده ابو الذهب61225

1031213.5101948.554ادارة أجا  010جراح ع م  0447ميرنا محمود احمد مصطفى ربعه61226

36292027.51920131.559.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ميرنا مصطفى عبد اللطيف نصر العمراوى61227

2712.5122291882.555.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ندى محمد ابراهيم علي المرسى61228

25.523.5132511189855.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447ندى ناجى ابراهيم ابراهيم عبد اللـه61229

29.523.51325112010259.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447نرمين اسالم وجدى عبد العاطى العمراوى61230

3021.512.5241119995.59.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447نهال عبد الفتاح شعبان عبد ربه61231

3113.515.52312.52095.55.510ادارة أجا  010جراح ع م  0447نورا عصام شكرى محمود الميمى61232

3018.51722.513.518101.559.5ادارة أجا  010جراح ع م  0447هدى هانى عطا البسطويسى عطا61233

25.517.5172614.519.5100.55.58ادارة أجا  010جراح ع م  0447وفاء محمد جمال نصر نواره61234

3221.516.52512191075.59ادارة أجا  010جراح ع م  0447يارا منصور حميدو منصور الزغبى61235

2716.51524.510.51893.575ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ابراهيم احمد السعيد العشرى61236

3526.51729.5162012467ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ابراهيم احمد حسن عبده61237

19.51312.516817.5696.52ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ابراهيم النبوى سعد الزناتى61238

1510.510203.520595.53ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ابراهيم وحيد ابراهيم غلوش61239
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211511.5191219.578.55.52ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد ابراهيم سيد احمد النعناعى ابو النظر61240

1516.58.518517.56352.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد ايمن محمد الشافعى61241

14.53562.5153151.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد بهاء الدين احمد امان61242

3129.519291718125.564ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد سالمه احمد صادق61243

26.520.51725.512.52010254.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد عبد المعطى عبد المعطى حماد61244

222314.52612.516.59854ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد عصام عبد الرحمن الوكيل61245

3830203018.520136.568ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد مجدى حلمى عيسى61246

3028.51929.5192012676.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد محمود عبد القادر الشويمى61247

3029.5183016.5191246.57.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448احمد وليد لبيب المرسى61248

17.515.5723.551768.564ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448جابر محمد جابر سيد احمد61249

3729183017.520131.576.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448حسن محمود عبد الغنى ابو السعود61250

392919.529.51918.513676.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448حمدى عادل محمد عباس  الغمراوى61251

2622.518281218.5106.567ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448شوقى محمد حلمى رزق61252

18413.526.56186865.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448عابدين ابراهيم عابدين عبد الشافى61253

22411.524.54.517.566.54.55ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448عبد الرحمن محمد احمد ابو النظر61254

33.528.5183013.513.5123.568.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448عبد اللـه الحسين محمد شكرى الشرقاوى61255

29.5171527.5812.59768ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448عبده احمد عبد النبى ابو الوفا61256

302816.529.512151166.58ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448عالء احمد الحسينى الغمراوى61257

22.515.510.5165.512704.56ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448على عبد الحميد على عبده61258

23.523.512.5219.515.5904.58.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448على فتوح على الزناتى61259

24.52712.529.51316.5106.578.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448عمرو سالمه محمد شوشه61260

2828.51629.514171167.58.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448عيد محمد عبد العاطى عبد الواحد61261

19.522.57.5235.514.5786.55ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448فتحى على محمد صابر الشويمى61262

23.516.514.5267.518886.56ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448كريم على عبد العزيز عبد المجيد61263

30.521.5183018.519118.577ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد السيد السيد النفرى61264

1819.513.517.55.516.57456ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد النبوى لبيب المرسى الصعيدى61265

31.52919291817126.58.57.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد حمدى النبوى الجزار61266

1620.5719417.566.558ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد خالد احمد الزناتى61267

363019291718.51317.59.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد سامح فتوح السعدنى61268

30.5291829.514.517121.57.59ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد سيد احمد جابر سيد احمد61269

3530203017.516.5132.579.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد صبرى محمد الحبيشى61270

32.53019301519126.57.59ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد عاطف محمد رخا61271

20.58.55.5142.513.55154.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد على محمود جوده61272

20.56.5515.531450.54.53.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد عيد محمد الجمل61273

27211621.571692.54.59.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد محمود محمد عيطه61274

251813.517.57.516.581.53.59ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد وحيد احمد عيطه61275

29.5231621.5919.59959.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمد يحى فرج ابو النظر61276

312117.513.58.519.591.56.59.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمود ابو المعاطى عبد الهادى عبد الشافى61277

25.57.5161510177469ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448محمود ياسر جالل النعناعى61278

30.5171718.59.516.592.568.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448يوسف السعيد يوسف عبد الواحد61279

373019.5281917.5133.559.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448اسراء اسماعيل ابوشهاب شهاب61280

18.5314.588155247ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448اسراء محمد احمد البربرى61281

36.526.518.52713.519.512268.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448اسيل الشاذلى على الشاذلى61282

3428.518.525.51419.5120.569ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448االء سالمه ابراهيم المتولى عبد الشافى61283

311817.526.510.519.5103.56.59ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448الزهراء محمد محمد رخا61284

3323.51726.51319.51136.510ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448امل الجراحى مصطفى الجراحى61285

30.522.51724.51119.5105.569.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448امنيه حامد حسن شحاته61286

3425.51928.51419.512169.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448اميره بالل صالح عبد الشافى61287
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33.525.51920.5919107.57.510ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448اميره عثمان محمد سالم61288

3014.518.522.591994.5610ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448اميره محمد يوسف شرن61289

32.527.5192413.519116.5610ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايمان السعيد البيلى الزناتى61290

362819301915.51328.510ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايمان عبد النبى محمد شيحه61291

30.517151791888.569ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايمان نصر محمد رزق61292

29.52717.53015.518.5119.599ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايناس ناصر شحاته الفخرانى61293

22171812.54.512747.56.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايه حامد السعيد البربرى61294

2529.516.525.5915105.57.56ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايه سند السيد ابوالمجد61295

21.51516.520.53.514.5777.57.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايه عبد المنعم مصطفى عبد الشافى61296

37.53020302019137.5810ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ايه فتحى محمد الجراحى61297

39.53020302019.5139.58.510ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448بثينه رشوان عبد اللطيف محفوظ61298

30.52316.519.51315.5102.57.58ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448حبيبه رضا المحمدى عبده61299

322418.51571596.57.57.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448حنان محمد عبد المطلب الميرغنى رزق61300

342617.529.513.517.5120.588.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448خلود سامح السعيد ابوحسن61301

2827.51719.51419.510688.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448دنيا محمد معروف اسماعيل61302

9.52115.512112.55988.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448رحمه كرم احمد النفرى61303

222819169.515.594.588.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448رحمه محمد محمد البربرى61304

32.5282021.510.514.5112.588ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448رنا احمد النبوى عبد النبى الشويمى61305

272820221115.510888ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ريم محمود محمد عبد اللـه61306

38302029.519.518.513777ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448رينال رضا مصطفى شقره61307

201516.514.53.51269.573ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448زهراء حمدى سعد الزناتى61308

19.518188614.569.585.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448سعاد حسنى لبيب الصعيدى61309

1825.5189.5297386ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448سلمى احمد السعيد الشرقاوى61310

3026.5192012.51510896.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448سناء محمد احمد رخا61311

27.519.518.519.51215.59764.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448شهد الخضيرى عزت صالح61312

1410.511.59.55.514.55151ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448صابرين حاتم الصاوى دويدار61313

34301727.51819.5126.567ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448فاطمه فتحى السعيد احمد الغمراوى61314

34291827.516.516.512568.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448فايزه احمد احمد سالم61315

31.529182113.519.511383ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448لميس حامد عبد الحميد الجزار61316

38.53020301919.5137.5910ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ليلى عالءالدين عبد المجيد الزناتى61317

3930203019.519.5138.59.59.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448مروه عبد الحليم سالم رزق61318

342819.5291916.5129.584ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448مريم العوضى حمدين عبد الشافى61319

19.516.516.519.51217.58471.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448منى معوض محمد الشافعى61320

26.52316151116.591.582.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448نجاه كرم ابوالعنين شمسو61321

34.529.52026.52017.5130.575.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ندى السيد محمود عبد الوهاب رزق61322

36.53020302015.5136.573.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448ندى هالل العراقى حسن هالل61323

292318.521.513.516.5105.566ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448نرمين مصطفى ابوالوفا محمد61324

3528192417.516.5123.563ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448نصره احمد محمد عبد اللـه61325

272917.52113.51610863.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448نوال صالح صالح عبد السالم61326

2722.518221116.5100.555ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448نورهان هانى السيد فتوح61327

36302029.519.514.513558ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448نيره محمد محمد رخا61328

34.52216.5198.518.5100.584ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448هبه حسن بدر النفرى61329

36292029.518.51613386.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448هدى احمد صالح رزق61330

3127.517261615117.586.5ادارة أجا  010ميت ابو الحارث ع م  0448وسام احمد اسماعيل احمد61331

10.519.51321.5101074.546ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ابراهيم حماده محمود حسن النادي61332

3228.5202818.51612778ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ابراهيم مصطفى ابراهيم امين61333

29.52618.52717.518118.576.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ابرهيم محمد ابراهيم ابو الوفا ابراهيم61334

31.525202817.51812245.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد بالل سعد ابراهيم ابراهيم61335
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25.52618.523.51416.5107.545.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد رفيق محمد محمود اسماعيل61336

3025192412.516.5110.545.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد رمضان عطا ابراهيم ابو الخير61337

28.527.519271516.511746ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد زايد محمد مصطفى محمد61338

13.52016.526.58.5128546ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد سليمان عبد الرازق سليمان على61339

25.528.51820.513.51310656.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد شعبان الباز عماره طه61340

2425.52018.51317.510156.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد شوقى حلمى نصر محمد61341

33.5282026.517.516.5125.588ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد عبد الحكيم محمد ناصف61342

3028202716.515.5121.565.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد عالء الدومانى عبد اللطيف عثمان61343

29.524.52026.516.515.511768ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد محمد الشيباوى الشربينى الشيباوى61344

3428.52027.51815.512867ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد محمد سالمان ابراهيم على61345

29.529.5182717.515.5121.567ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449احمد محمد على محمد الدومانى61346

3225.519.5281414.511967ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اسالم زينهم محمد محمد عمر61347

22.524.51918.51616.5100.566.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اسالم يوسف عبد الرحمن عبد الرحمن هالل61348

33.53020251917127.566ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اشرف فوزى جالل ابو الوفا عبد العزيز61349

32.5301827.519.515.5127.546.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449السعيد احمد محمد مصطفى جاب اللـه61350

3023.516.522.51416.5106.586ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449السيد الشحات محمد اسماعيل السيد61351

26.520.51622.51314.598.55.55ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449السيد المتولى السيد احمد ابراهيم61352

36.521.51925.516.518.511975.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449السيد ماهر السيد عز الدين محرم61353

33.525.517.525.51618.511875ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449امين رمضان البسطويسى البسطويسى النجار61354

34.52817.524.515.518.51206.55.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449امين محمود عبد الحميد امين محمد عمر61355

28.52114.52215.518.5101.56.55.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ايمن ايمن جمعه محمد الششتاوى61356

35.528.517.5281818.5127.578ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449باسم ابراهيم محمد ابراهيم سالمان61357

38.529.517.5291820132.577.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449حسن عبد الفتاح النبوى الجنيدى ابو الخير61358

27.58.5914.5131672.563.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449خاطر ابو الوفا خاطر محمد عبد السالم61359

37291627.516.519.512667ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449خالد محمد عبد الحق عيسى المكاوى61360

383018.52919.519.513577.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449خالد مصطفى ذكى محمد عسكر61361

37.53019292020135.559ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449زياد امير جالل جابر بخيت61362

37.52818291818.5130.578ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سامى عرفه عبد الرازق مصطفى عمر61363

39281929.519.5201357.58ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سعد ابراهيم محمود محمد عبد الرازق61364

34.5271723.516.518118.56.56ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سيف محمود فؤاد حسن الحسينى61365

33281926.51718.5123.57.55ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449شهاب عصام عبد السميع عبد الجليل الوحالن61366

34.529.5162918.519.5127.56.55ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449صالح محمد النبوى ابوالوفا شحاته61367

24129151018.5706.52.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449طارق اشرف عبد الغفور مصطفى محمد61368

3929202818.518134.57.56.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عادل عاطف على عبد الفتاح المسعد61369

372519281719.51267.56.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عبد الحميد محمد احمد مصطفى جاب اللـه61370

372518.524.516.520121.578ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عبد الرحمن احمد نصر محمد عثمان عمر61371

38.52918.528.519.51513468ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عبد الرحمن شوقى محمد محمد عمر61372

38.53019.528.52019.5136.58.59.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عبد اللـه ايمن فريد حمزه محمد61373

14.510131813.515.56953ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عبد اللـه رمضان عبد هللا عبد العال احمد61374

28.521.516.52818.519.51137.56ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عبد اللـه محمد محمد عبد السميع محمد61375

22.5141426.51515.5927.54.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عبد العزيز محمد فتحى مروان الطنطاوى61376

35301829.519.5191327.57.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عمر عبد الحكيم محمد ناصف61377

31.52516.5281818.51197.55.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449فتحى احمد فتحى عبد السميع ابراهيم61378

32.529.5202819.516.5129.57.58ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449فتحى عبد المعين فتحى محمود ابراهيم حمد61379

36.52819.53019.519.5133.57.57ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449فريد سمير فريد االمام حسن61380

3021.514.5221213.51007.54ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449كريم ابراهيم سعد احمد61381

3428182915.518.5124.57.55.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449كريم محمد بركات محمد شحاته61382

3730173019181337.55ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449مازن رمضان عبد الحق عيسى المكاوى61383
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30.52313.52417.514.5108.57.55.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد احمد الشحات ابراهيم ابراهيم61384

21.51611241514.587.56.55.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد احمد متولى السيد عبد الال61385

1810.512.51915.514.575.56.53.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد اكرم حلمى معوض ابو الخير61386

16.510.5142210.51373.57.54ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد الحسينى بدر الحسينى على61387

12.517724.516.513.577.57.54.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد السيد عرفه مصطفى عمر61388

30301429.52018123.57.56.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد جمال الدومانى مصطفى راضى61389

29.5261929.51919.51237.56.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد حسان عبد العظيم عز الدين محرم61390

161612.5207.519727.54ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد حماده ابراهيم النبوى يوسف61391

27.516.51926.51316.5102.57.57ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد شعبان محمد شعبان ابو على61392

35.52919.52919.517.5132.57.57.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد طارق محمد سيد احمد محمد61393

31.522.510.520.51317.5987.57ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد عادل محمد ابراهيم منصور61394

383019.53018.51913689ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد عبد الحفيظ احمد المنسوب61395

27.518132312.517.59485ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد عبد السميع نصر مصطفى سيد احمد61396

32.527.514.526.516.519117.585ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد عصام سليمان حسن سليمان61397

3118.51624.51518.510585ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد عطا محمد محمد ابوالعمايم61398

321616.5291418.5107.585.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد على عبد الفتاح عبد اللـه العدوى61399

2920.518271419.5108.586.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد مجدى الجندى ابراهيم عيسى61400

9.510111581553.552ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد مسعد محمد مصطفى جاب اللـه61401

21.51213171216.575.531.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد مصطفى محمد محمد عبد اللـه عبد الكريم61402

9.549.5119134352ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمد وليد محمد عبد الهادى محجوب61403

38292030202013758.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمود اسماعيل عبد اللطيف عبد الفتاح ناصف61404

38302030202013889ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمود عبد الحكيم نصر محمد عثمان61405

33.5241629.517.518.5120.578.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمود عبد الفتاح عبد الرازق محمد61406

35.51716.529.519.519.511878.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمود محمد راغب ابراهيم عبد الجواد61407

382420302019.513279.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمود محمد محمود عبد الهادى جعفر61408

2110.582171667.575ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449محمود نصر محمود ابو ريا زايد61409

372920302019.513676.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449مراد اسعد سعد عبد العال رمضان61410

2921.5163017.51811486ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449مصطفى النبوى النبوى محمد فوده61411

3223193018.518.5122.576ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449مصطفى جالل النويهى السيد داود61412

دين محمود ابراهيم جبر61413 3627.519.53019.519.5132.577.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449نورال

3521.516.5301819.512167ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449وليد محمد رزق الحسينى ابو الوفا61414

36.526183019.519.513057ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ياسر محمد رفعت معوض الطنطاوى61415

28.520.514.518713.588.555.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449يوسف احمد السعيد عبد الرازق ندا61416

22.51311.5154.51266.557ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449يوسف وجدى معروف الحسينى عمر61417

26.516132615.512.59747ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اسراء احمد فتحى محمد مصطفى61418

30.519.51221.51616.599.569ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اسراء احمد متولى السيد عبد الال61419

32.525162714.515.511559.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اسراء محمود محمود بدير عبد اللطيف61420

332514281616.5116510ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اسماء نصر مروان الطنطاوي خميس61421

29.521.51427.512.51410559ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449االء احمد الحسينى ابراهيم السيد61422

3329.51825.52018.512659.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449االء محمد ابو الوفا شعبان ابوالخير61423

3829.519.5302015.5137610ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449االء محمود الهاللى فهيم ابراهيم61424

297.513279.516.58659.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449امال محمود عبد الفتاح عبد الرحمن يحى61425

2814.515.521918.58857ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449امل فتحى الشمبكى على بنا61426

332117209.514.5100.559ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449اميره محمد فوزى ابوالوفا عبد العزيز61427

333017.52917.516.512758.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ايثار زينهم النبوى على العطار61428

3320.517.52012.511103.588ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ايمان محمود عطا السعيد حسن61429

24.515.51011.551166.546.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ايمان يوسف عبد الرحمن عبد الرحمن هالل61430

302513.514.513.51696.548ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ايه احمد فريد حمزه محمد سيد احمد61431
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3428.514.5281918.512448ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449بسمله زكى ابراهيم زكى الشبروى61432

38.528.519.53019.519.513669.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449بسمه سامى عباس محمد61433

2213.5151061466.557ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449بسمه سعد عيد السيد طلبه61434

25.512.51126.51217.587.567.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449بسمه عبد السميع الجندى ابراهيم ابراهيم61435

231161912.515.571.557ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449بسنت ابراهيم عبد العظيم احمد عيطه61436

1211.5181613.5117153ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449بسنت محمد احمد هالل على61437

25.516.5132111.512.587.563.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449جيهان على الشحات على متولى61438

38.530183019.518.513669.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449دعاء احمد احمد احمد الحبيشى61439

34.529.5203019.519.5133.549ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449دعاء حسن مصطفى حسن سعد61440

34.5302029.52019.513459.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449دنيا خالد عبد الغفار حمزه اسماعيل61441

33.528.518.529.516.518.5126.557.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449دنيا عبد اللـه رمضان عبد هللا عمر61442

35.529.51728.518.518.512947ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449دينا هشام عبد المطلب محمد زايد61443

3630203019.515.5135.567.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449رحمه احمد محمد الغريب محمد على61444

34.52819.529.51919.5130.557.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449رحمه عبد الرحمن السعيد عبد الرحمن جاهين61445

29.521142513.515.510346ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449رضا بالل عبد اللطيف السعيد محمد61446

272716.527.514.511.5112.548ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449رنا عبد الناصر احمد عبد الحى جاويش61447

32.528.519.5281819126.538.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449رنا محمود محمد مصطفي زايد61448

2914.510221313.588.534ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449روان عصام ابو المعاطى عبد الباقى الفخرانى61449

39.53020302018139.556ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449روان كمال محمد عوض محمد61450

30.53020301910.5129.568.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449روان ياسر على عبد الفتاح المسعد61451

292112.5211017.593.565.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ريم رمضان على رشاد كساب61452

1920.516.5221311.59167ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449زينب محمد احمد رفاعى61453

39.528.5203019.518.5137.5810ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449زينب محمود عبد الوهاب احمد الدومانى61454

34.5291828.51816.512859ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ساره احمد متولى السيد عبد الال61455

37.53020302018137.589ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سالى مجدى على على المرسى61456

363019.53018.518.513467ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سلمى ايمن محمد الصاوى السمرى61457

3530193019.518.5133.5710ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سما ابراهيم محمد محمد الشريف61458

ا61459 39.53020302018.5139.5910ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سما ياسر الظريف السعيد ابوري

27.528162417.514.511379.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449سماح السواح على بدوى بدوى61460

30.528.516.52413.51911379.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449شرين محمد ابراهيم محمد الشافعيى61461

322616.5301115.5115.5610ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449شيماء محمود صالح ابوالوفا صالح61462

38292029.519.518.513679.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ضحى رضوان مصطفى مصطفى الجمال61463

383020302018.5138710ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449عواطف محمود عبد اللطيف عبد الحى61464

24.528.518261816.511569.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449فاطمه احمد متولى السيد عبد الال61465

3125.515.527.514.512.511469.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449فاطمه محمد فتحى مروان الطنطاوى61466

11136.5215.5105777ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449كريمه محمد رفعت مصطفى محفوظ61467

2721.514268.5179779ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ليلى السعيد الظريف السعيد ابوريه61468

29.526.51625.513.518.511168.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449مروه محمود الشحات مصطفى ابوالوفا61469

31.5292027.518.516.5126.579.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منه اللـه ابراهيم محمد ابوريه حسن61470

38.52920302019137.56.59.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منه اللـه اشرف النبوى محمد العراقى61471

23.524182912.51810779ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منه اللـه حسن حسين المتولى عثمان61472

38.53020302018.5138.588.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منه اللـه عصام محمود عيسى المكاوى61473

36.53020302016136.568ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منه اللـه محمد سعد ابراهيم ابراهيم61474

2728.5202817.51812178.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منه اللـه محمد عبد هللا حسنين السيد61475

3029.520291918127.569.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منه اللـه وجدى النبوى محمد فوده61476

36.530203019.51513688.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منى احمد صالح عبد العزيز عبد الرحمن61477

262512.522.516.515.5102.587ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449منى عصام احمد البندارى محمد61478

3929.520302017138.5910ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449موده حماده محمد عبد العاطى االجاوي61479
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37302028.519.51813599.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449مى وليد نبيه ياسين عبد الهادى61480

37.530202919.51613699.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ندى ياسر احمد ابراهيم ابوالخير61481

28.520.517.51691591.584.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449نسمه احمد ابراهيم ابراهيم رمضان61482

611.518.58.53.511.54894.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449نور وائل مصطفى مصطفي الجمال61483

1819.518991373.583.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449نورهان طارق محمد عبد اللـه المرسى61484

6.591711.548.54886.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449نورهان مصطفى الدومانى مصطفى الدومانى61485

25.5281924.5131411088ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449نيره محمد كمال عبد السميع عبد الجليل61486

22.526182313.51210396.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449هاجر محمد السعيد ابو الوفا عبد الكريم61487

33.52819.528.518.516.512894.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449هاجر محمد النبوى جبر61488

000000000ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449هدى بكر حلمى محمد بركات61489

282618.521.5141410897.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449هدى عبد الحميد محمد عبد الحميد الحنفى61490

33.52919.52918.518.5129.599.5ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449هدى محمد رمضان عبد اللـه عمر61491

393020302018.5139910ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449همسه اكرم عطا يوسف بنا61492

15.520.515.517612.574.588ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449هند عطا احمد ابوسعد الجراحى61493

383020302018.5138910ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449وسام حسام مصطفى حسن الحسينى61494

3728.5202919.518.5134910ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449يارا مصطفى النويهى السيد داود61495

2626.51825.516.512.5112.596ادارة أجا  010عنايات عرفان بالديرس ع م  0449ياسمين ابراهيم ابراهيم احمد طه61496

10.516.513.51741961.555.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ابراهيم عالء ابراهيم السعيد عبد اللـه61497

92113.51751665.565.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450احمد صبحى احمد محمد رزق61498

1118.514.519417.56765.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450احمد مصطفى ربيع حسن شامخ61499

22.516.59.5217.516.57754.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450اشرف وائل ابو بكر حسين61500

1314.57.5192.518.556.544ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450اشرف ياسر ابراهيم السيد61501

23.52113.526.5102094.54.55ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450اكرم ايمن طه يونس شحاته61502

272315.528.514.519.5108.55.57.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450العوضى محمد العوضى محمد عبد الوهاب61503

312715.52515.51911445ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450انور رمضان سليمان رمضان حجاز61504

23.515.515238.51885.54.56ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450جمال تامر جمال محمد عبد الوهاب61505

3728.517241720123.565.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450حازم ايمن كمال عبد المقصود61506

1012.511211.520564.55ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450حسن بشير حسن فرحات العيسوى61507

2314.514.5231319884.53.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450خالد احمد محمد الغريب محمد61508

24.518.514.526.510199455.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450سامح العوضى السيد العوضى الشريف61509

8.51711.5132195245.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450سامى عثمان محمد الجندى61510

22.51513.516.52.519.5703.55ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450سعد السيد محمد محمد حجاز61511

17.519.512.5175.518723.55ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450طارق مجدى رمضان فرحات61512

2817.51523.54.518.588.54.55ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450عبد الرحمن ابراهيم عبده محمد الشاملى61513

1710.57.517.52.518.5554.55.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450عبده محمد عبده سند61514

18.51610.521.55.5177244ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450عصام محمد الشحات السعيد السيد61515

25.512.58.52110.5187842.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450على زين العابدين حسن عيسى عمر61516

20.51011.520.5918.571.54.52ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450عماد محمد مصطفى الجوهرى61517

34.528.5182919.519129.55.54.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450عمر عادل محمد مجاهد61518

24.511.5921819.57453.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450فارس عزت مصطفي الشحات مصطفى61519

1996.521.59.51765.54.52ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450كريم ابو كحيل عبد الستار المتولى61520

22.526.51324.511.518.5984.54ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمد حسام محمد مجاهد61521

2319.510.523.51317.589.563.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمد رمضان السيد رمضان حجاب61522

18.510.51220.51318.574.553ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمد عبد الهادى محمد عبد الهادى محمد61523

21.515.55.521.51018.57463.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمد ياسر محمد محمد على61524

242892411.518.596.564ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمود طاهر محمد محمود ماضى61525

2020.562010.517.5774.54.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمود عبده اسماعيل سند61526

27.5266.527.5121899.564.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمود فتحى السعيد احمد61527
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23.55.57.517.51313.5674.53ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمود محمد السيد احمد السيد61528

286.516.52617.518.594.54.54.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450محمود ممدوح محمد طاهر محمود61529

24.517719.512.518.580.574.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450يوسف سعيد رافت سعيد على61530

3126.513241417108.55.54.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450يوسف صالح محمد فرحات على61531

312215.52517.5201114.56ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450اسراء ابراهيم محمد عبده السعدنى61532

2922.59.52417171023.57ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450اسراء محمد سعيد المهدى حجاز61533

31.52718.52619.518.5122.548.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450اسراء محمد عبد الفتاح المتولى سيد احمد61534

2927.5152919.519.51205.56ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450امال مصطفى محمد محمد ابو العنين61535

353020281919.513269ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450امنيه اشرف رجب السيد عبد اللـه61536

2210.55.5221818.5784.58ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450اميرة صالح الدومانى مجاهد61537

3026.515.528182011899.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ايات فتحى جمال محمد الدسوقى61538

32.526.518.5291820124.5610ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ايمان احمد عبد اللـه ابراهيم61539

2926.51123.5172010789.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ايمان احمد محمود احمد المتولى61540

27.51912.5211718977.57.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ايمان ربيع السيد العيسوى محمد61541

2621.59.525.5172099.57.57.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450دعاء مدحت السيد العيسوى61542

نه عادل حجاز المهدى حجاز61543 33.522.5162618.520116.56.510ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ردي

3426.51927.518.520125.569ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ريم عادل محمد عبد الكريم61544

29913199.52079.555.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ساره حسن فتوح احمد سليمان61545

3930203019.520138.569.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ساره سمير مصطفى ذكى61546

29.51513.52719.519.5104.55.58ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ساره طه موسى طه61547

36.5302029.520201366.510ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450سلمى سامح صالح ابو النجا61548

15.55.56.514.5717.5496.55.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450سما ابراهيم الدياسطى االمام61549

2311132413198488.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450سهير ناجى حسن مصطفى الجندى61550

2914.51626.519171058.510ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450شهد فرج على كرامه صالح61551

27151516.518.517928.510ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450شيماء فرج على كرامه61552

3122.514.519181710586.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450شيماء ياسر ابراهيم السيد61553

24.528182015.519.510683ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450عزه مصطفى محمد عبد الرازق ابو الوفا61554

29.529.519.5261919.5123.587.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450فاطمه شعبان احمد على احمد61555

31.530202619.519.51277.510ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450فاطمه عبده ابراهيم عبد الرسول السيد61556

3630202920201357.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450لبني اشرف سعد احمد عثمان61557

28.5261823.514201107.57.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450مريم ابراهيم عبد اللـه مروان عبد العزيز61558

373019.53019.5201367.59ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450مريم السيد محمد ابراهيم61559

36.530203018.519.51357.57ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450منه احمد قنديل احمد احمد61560

3024.51820.512.519.5105.57.55.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450منه الـله حاتم سند محمد جبر61561

35.53020302020135.57.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450منى سليمان محمد سليمان البقرى61562

35.530203019.5191357.510ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450موده عبد الرؤوف محمود محمد سند61563

22201110.51113.574.572.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ميرفت ابراهيم السيد على عطيه61564

33.529202917.52012979ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ندى المتولى محمود احمد61565

30.5231720.516.517107.587ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450ندى مجدى ابراهيم محمد عبد الغنى61566

36.5302026.518.519131.588ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450نورا ناصر احمد عبد الواحد61567

3730203019.520136.57.59ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450هاجر عوض سند محمد جبر61568

24.52719161817104.57.55ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450هانم الدياسطى الغمرى احمد الدياسطى61569

3030203019201297.510ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450هبه محمد سند محمد جبر61570

292418.524.515.516.5111.57.54.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450هدى محمود محمد حجاز61571

3426.52026.518.516125.57.56.5ادارة أجا  010الشهيد احمد ابو بكر ع م  0450هند حسين جبر حسين61572

282819301719.512278.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ابراهيم عثمان عبد المنعم عثمان61573

3428203017.518.5129.588ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ابراهيم محمود السيد ابراهيم61574

23.521.51526.5717.593.578ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451احمد شعبان ابراهيم ابوريه61575
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181811.52511.518.58485.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451احمد عيسى احمد محمد على61576

11.56.510.522.57.511.558.573.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451احمد فادى فريد محمد السيد61577

34281929.51616.5126.575.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451احمد محمد عرفه محمد سالمه61578

34302029.51917.5132.576.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451احمد ياسر محمد محمد محمد61579

3230203019.518.5131.576.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451اشرف محروس السيد االودن61580

2425.51825.51514.51087.56ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451السعيد محمد السعيد ابو الفتوح61581

3226.51722.516.517114.577ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ايمن سامح الدسوقى فتوح السيد61582

34302029.51918132.579.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451حسام الدين هيثم محمد عبد الرحمن شاهين61583

33.5291829.518.516.5128.589ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451حسام ايمن سعد اسماعيل سليم61584

27.52518301517115.585.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451حمدي عبد المجيد محمد حمدى عباس عبد المجيد61585

3026.519.52917.518122.588ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451شهاب السعيد على شهاب61586

28.51916291218.5104.56.57ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451شهاب على محمد محمد على61587

31.528.518.52918.519.512689.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451عبد الرحمن اسامه السيد البيومى السيد61588

32.52920301919.5130.589ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451عمر محمود السعيد مصطفى سليمان61589

322819.5302020129.589ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451عوض السيد عوض محمد السيد61590

302518.527.515.516.5116.585.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451فارس احمد محمود محمد عز الدين61591

302217281516.511276.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد ابراهيم حسين زكى حسين61592

35.53020301920134.5810ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد ابراهيم محمد ابراهيم غانم61593

221815.516131284.565.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد احمد السعيد محمود السعيد61594

27.523162618.5191116.55.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد السيد جمال رمضان محمد61595

28.52718.523.51619113.575.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد السيد محمد عرفه السيد61596

2122.516.51615179175.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد السيد محمود عبد المطلب61597

24.518.51319.51614.591.56.58.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد محمود جمال محمود عبد الرحمن61598

3326.5162919.516.512478.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد محمود فوزى احمد السيد61599

31.52416231718111.578ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمد مصطفى فرحات محمد عبد المجيد61600

2724.5161914.51910178.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451محمود احمد ابراهيم مصطفى هيكل61601

34281627.517.51612389.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451اسراء عاصم السيد السيد عسكر61602

35.53019302016.5134.589.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451امال احمد محمد مصطفى احمد61603

132417.5121210.578.588.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451امنية حمدينو محمود عبد اللـه ريحان61604

34.530192718.519.512959.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451امنيه احمد محمد عرفه السيد61605

23.53017.523.51719111.558.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ايمان ربيع احمد محمد ابراهيم61606

36.53020302019.5136.5810ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ايه ابراهيم محمد محمد مصطفى61607

36.5302029.52019.5136810ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451جنى ياسر محمد محمد محمد61608

3830183019.518.5135.5810ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451حبيبه سامى عبد الموجود احمد61609

37.529.517.527.516.519128.589.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451خلود احمد سليمان سليمان61610

29.527.515.51114.5189889.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451دعاء عبد اللـه محمد عبد هللا61611

34.52917.522.51816121.589ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451دنيا محمود ابو المكارم محمد على61612

يا اشرف شكرى كامل السيد61613 332618.529.515.516.5122.588.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ران

35.530203019.519.5135910ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451رحمه صبحى السيد ابو الفتوح61614

373019.527.51619.513088ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ساره احمد سند احمد داود61615

342718.5301616125.58.58ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ساره السيد محمد محمد محمد61616

2323.514.522.58.514.59283ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ساره حسين محمد ابراهيم غيط61617

33.523.516.5271317.5113.575.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451سالى اشرف عبده محمد الجمل61618

32.52417.52514.520113.586ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451سماح عاطف محمد الدسوقى مصطفى61619

2622.517.525.51216.5103.574.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451مريم حسين محمد ابراهيم غيط61620

282315.520101796.564.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451مريم محمود عيسى محمود حسن61621

38302029202013778.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451منه اللـه عماد عبد المولى ابراهيم61622

26.524.51623.5917.599.586ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451منه اللـه مصطفى السيد على السعيد61623
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29.52617271017.5109.587ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451منى ابراهيم حسين السعيد حسين61624

353018.5301519128.597ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ندى حمدينو محمود عبد اللـه ريحان61625

36302029.51319.5128.577.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451هاجر احمد سند احمد داود61626

36.53020302019.5136.599ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451وفاء عيسى احمد محمد احمد61627

373020302019.513799.5ادارة أجا  010كفر الشراقوة ع م  0451ياسمين وليد احمد عبد المولي محمد61628

3527.5162819.516.512687.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452احمد اسامه محمد طه دسوقى61629

3021.5162191997.575.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452احمد السعيد ابراهيم عبد الغنى61630

2222.51420.58.514.587.585.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ادم احمد على محمد فوده يونس61631

20.521.51420.57783.574ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452اسالم عاطف بدوى عمر مطر61632

32.525.515.517.512.518.5103.576.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452السيد محمد السيد مصطفى عباس61633

27.523.5151612.51994.586ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452حمدى سعد متولى محمد ناصف61634

2826191716.517.5106.569ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452سليمان على محمد على البحراوى61635

161810.58.56155952.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452عبد العظيم محمد عبد العظيم عبد السميع ابو عجيله61636

15.515.568.561951.543ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452عمار ياسر حلمى السيد البحراوى61637

32.5281829.5182012669ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452محمد ابراهيم حمدى ابراهيم كساب61638

241615810137366ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452محمد حلمى محمد الدمانى محمد61639

2119.59.511816.56955ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452محمد حماده السيد مخلوف ابو العنين61640

817.511861050.534ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452محمود البيومى محمد السيد فضل اللـه61641

28.524.51620.514.517.510478ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452محمود النبوى عثمان الشبينى61642

5.55.525282032ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452محمود محمد عطيه محمد محمود61643

21.523.5131310158177.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452محمود مصطفى عبد الصادق عبد الغنى61644

36.53018.529.51914.5133.5410ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ياسر السيد كمال احمد البحراوى61645

37.53018.5302020136910ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452اسراء عبد الرحمن عماد نصر الدين الفخرانى61646

15.513.595.57.510.55173ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452اشرقت حسن رفعت حسن عمار61647

3928.519302019.5136.5810ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452االء سامح السيد ايراهيم الخزرجى61648

34.524.5162517.519.5117.599ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452امينه محمود السيد محمد السيد61649

21.527.51223.514.517.59997ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ايناس فرج عبد الفتاح عبد اللـه61650

29299.52516.5191097.54ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ايه خالد منير عبده عوض61651

2716.58.5139.517.574.57.53ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452بسمله السيد محمد ابو الدهب عبد الحق61652

37281730182013079.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452دعاء مجدى فاروق منصور حسن61653

28209.523141894.579ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452دنيا محمد عبد الفتاح محمد الدسوقى61654

يا الششتاوى نصر الدين عارف الشبراوى61655 34.5291629.51919128710ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ران

3329.51729.51919.512858ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452سلمى يسرى عبد الموجود عبد الباقى61656

145612.5418.541.552.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452سلوى سيد فتحى محمد عمر61657

251610239208375ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452فرحة عاصم عبد السالم على عبد الرحمن61658

3228.51929.52019.512978.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452لبنى محمد عبد اللـه سليمان شلبى61659

2721.510.519.51118.589.576ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452لميس اشرف فتحى عوض عبده61660

33.53017.5302019.513179.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452مريم السيد السيد محمد معوض61661

14.511.5419815.55774ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452مريم صبرى محمد عبد العزيز ابراهيم61662

34.528.516.529.519.520128.579ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ملك احمد عبد الرازق رضوان61663

3428.517.5291819.512789.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ملك محمد مصطفى عبد الحليم مطر61664

1810.53.522.5716.561.573ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ملك مصطفى صالح رشوان عبد النبى61665

35.527.518301719.512879ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452منه اللـه احمد محمد المتولى البيومى61666

34281627.519.518.5125510ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452منى محمد محمود السيد مطر61667

3228.51529.51918.512479.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452نورا فخرى عبد اللـه بدر61668

322211.527.51318.510678ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452وصال عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد الدمانى61669

35281528.51920125.579.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452ياسمين محمد طلخان راغب محمد61670

34271629192012579.5ادارة أجا  010منشاة عبدالنبى ع م  0452يمنى وائل محمد مطر61671
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36.53019302019135.589.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ابراهيم رضا محمد محمد ابو العال61672

118.510.5145.513.549.53.55.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ابراهيم عبد السالم ابراهيم محمد محمد61673

20.5221124.513.515.591.558ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ابراهيم محمود عبد العظيم خميس61674

3527.519.53017.519.5129.569.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد حسام حسين عبد الحكيم حسنين61675

30281827.51714120.54.59.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد رجب حسين نصر حجازى61676

810.55.5204.51048.54.57.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد رضا رجب جاد61677

7.511.5618411475.56ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد سامح محمد محمود سالم61678

4.54552.510211.54.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد عبيد معوض عبد العاطى61679

3227.518301620123.55.59.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد فرج سامى متولى فرج61680

3730173016.519130.55.59.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد محمد ابراهيم رجب ابوالعال61681

14.525.512.52591686.549ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد محمد سيد احمد عثمان61682

37302030191913649.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد محمد محمد على غالى61683

34302030201713469.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد محمود صالح محمود حسانين61684

31301826.51020115.579ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453احمد ناصر احمد عبد السالم يونس61685

10.52213.518.58.518.5735.58ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اسالم حمدان عبد الشافى ابراهيم خليل61686

2123.515.52213.518.595.55.58.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اسالم رضا احمد احمد عبد الهادى61687

25.52616.529.515.51811389ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اسالم محمد عبد الفتاح منصور61688

21.526.514.52710.51410048ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اشرف رضا السيد راشد دياب61689

24281526.510.51810489ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453حامد عبد اللة حامد جبر حامد61690

13.513815.57115756.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453حسن على حسن احمد حسن61691

15.5189.516812.56776.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رضا السعيد عبد المؤمن مصطفى الشاذلى61692

222712.5149.517853.58ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رضا عالء سليمان عبد الحكيم راشد61693

33.525.517.527.514.520118.57.59.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رضا عيد ابو الفتوح السيد احمد61694

32.5251828.5131911759.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رضا محمد محمد حامد جبر61695

3127.51828.51319.511879ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رمضان عبد الدايم محمد عبد الدايم نصر الدين61696

2727192812.519.5113.559ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رمضان نادى رمضان المرسى صيام61697

35.52720301819.5130.58.59.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رياض نادى عرفه رياض عرفه61698

31.52516.526.51020109.58.58.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شوقى محمد شوقى محمد فرحات61699

282513.526.59.518.5102.55.59ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453صابر فهمى صابر فهمى الغمرى61700

2424.518279.516.510389ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453طا رق عا طف ابراهيم رياض61701

22241725.59.517.59888ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عادل ادهم شطا عبد المطلب61702

302316.5261115.5106.547.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عبد الرحمن العادلى سمير كامل عبد الحميد61703

3527193018.517.5129.5710ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عبد اللـه مصطفى نصر فضل عتابى61704

3324.519.5271419.511889.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عبد الناصر انور محمد امين احمد61705

3527.51927.515.520124.5810ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عبد اللـه فهد شطا عبد المطلب ابراهيم61706

3528202816.519.5127.589.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عبده محمد عبد الفتاح سليم61707

3226182817.519.5121.589.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453على محمود السيد محمدجمعه61708

363020302020136910ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453على مصطفى لطفى ابراهيم على61709

3329202716.519.5125.589.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453على مصطفى محمد احمدالغمرى61710

27.52920291620121.569.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عمر احمد مصطفى احمدالغمرى61711

31.529202914.51912479ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عمر عصام محمد حسن وهيبه61712

34282025.515.517.512379.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عمرو السيد محمد السيد االمام61713

202620281115.510578.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عمرو رضا رمضان المرسى صيام61714

35.5272027.5141612477.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453كريم رضا عبد العظيم معوض عماره61715

6.56.5716216.53856ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453كريم صابر عبد الحكيم السيد البيومى61716

31272024.51617.5118.548.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453متولى السيد متولى حسنين حسن61717

35.529.5203019.519134.559.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453مجدى رمضان السيد على العفيفى61718

1122.515167.513.57259ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد احمد محمد احمد السيد زيدان61719
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25.524.5181812.516.598.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد ايوب ابراهيم ايوب61720

27.523.519.5201617106.568.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد رضا عبد المنعم السيد عبد المطلب61721

3026.5192212.519.511077.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد صالح عبد العزيز معوض جمعه61722

23.52518219.514.59767.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد طارق محمد حسن وهيبه61723

2826.51921.51015.510576.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد عبد اللـه شحاته على السيد61724

23.526.519.52114.514.510576.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد عالء عابدين عبد الرحيم61725

16.518.51117.541667.577ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد على محمود يونس بكر61726

36302026.518.516.513158ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد محمود محفوظ العوضى جاد اللـه61727

24.526.518.516.59.517.595.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمد محمود محمد اسماعيل61728

1822.518.518.5719.584.568.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمود عبد اللـه محمد حميده الخولي61729

7201918.561570.577ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمود محمد محمود على محمد61730

23.523.52022.513.51710378.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453محمود محمد مصطفي قاسم خلف61731

2724.51920.511.519102.568ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453مصطفى صالح عيسى رزق على61732

31.522191791798.577ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453مصطفى عاطف ابو الفتوح عبد الهادى الشاذلى61733

28.5271922.51617.511358.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453نجاح عطا نجاح المغاورى نور61734

232618229.51798.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453نجيب عبد الوهاب نجيب عبد الوهاب عباس61735

242516.52081893.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453نديم عبد المطلب رافت التابعى61736

1219.512.5184.51666.558.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453هانى محمود عبد المطلب على خليل61737

29.525.513.523.57.51699.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453هاني ياسر عبد المهدي محمد عماره61738

26.526.515.524717.599.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453وجيه حسام عبد المحسن مصطفي بكير61739

28.525.513.524.56.517.598.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453وحيد مصطفى عبد المحسن مصطفى بكير61740

38.529.520301917.513779.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453يوسف جمعه البسيونى محمد عبد الفتاح61741

3929.5203018.517.5137710ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453يوسف جمعه عزالرجال ابراهيم بكر61742

34.527.517.524.5121811678.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اسراء طارق حسن حسن سليمان61743

3724.519.525.51720123.579.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اسماء ابو العال محمد عبد العزيز ابو العال61744

372419.525.5161812278.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اسماء رضا سعد محمد سعد61745

32261924.511.517.511378.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453االء احمد فرحات محمد فرحات61746

35.527.519.524.514.518121.569ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453االء محمد جودة محمود علي61747

35.526.518.528.5151512478.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اماني محمد احمد عبده احمد61748

2725.516197.5179579ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اماني هاني السيد احمد يوسف61749

2827.517.523.5617.5102.578.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453امل عالء محمد السعيدعلي61750

34.529.51923.51517.5121.568ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453امنيه احمد محمد السعيد علي61751

29.528.518.5251115112.568ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453امنيه رضا عبد المطلب عبده احمد61752

29.528.51922.51315.5112.546.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453امنيه محمد احمد عبده احمد61753

3329.51925.511.517.5118.548.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اميرة فرج محمد ابراهيم عزام61754

1720.5101651868.546.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453اميره رضا نبيه صميده احمد61755

29.528.516.527817.5109.548.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453انجي مجدي نبيه حسنين عطا اللـه61756

3829.519.53019.519.5136.5410ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ايمان عالء الدسوقي البسطويسي الدسوقي61757

2827.517.52410.516.5107.568.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ايمان محمد مصطفي احمد الغمري61758

30.52818.524.512.514.511469ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ايه عطا كرم عطا زين61759

25.52516.523.5716.597.578.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ايه محسن سعد محمد سعد61760

2527.518.521915.510167ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453بسمه بسام مصطفي فهيم يوسف61761

33.52818.524.51515.5119.568ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453حنان رجب السيد علي العفيفي61762

25.523.51624.51215.5101.568ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453حنان زيدان احمد السيد زيدان61763

2727.517.52812.515112.568.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453حنان محمد عرفه عبد العزيز عرفه61764

يا عابدين معاذ السعيد61765 3229.51926.51718.512458.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453دال

19.528.514.5214.516.58867ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453دعاء السيد محمد ابراهيم فرج61766

3128.51926.51615.51216.58ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453دعاء رضا رزق حسين الشافعي61767
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29.529.519.52416.51611949ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453دعاء عيد سعيد محمد حبيب61768

17.520.5917.5515.569.545ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453دنيا محمد جمال عبد الرازق61769

30282024.51915.5121.569.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453دنيا مسعد ابراهيم عبد المطلب الحداد61770

28232020.512.515.51046.56.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ديمى احمد السيد احمد61771

19241420.5317.580.556.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453دينا عبد اللـه نوال حسناين يوسف61772

15188191.51461.53.57ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رتاج رضا محمد رفقي محمد61773

20.5251421.54178567.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رحمه طارق محمد حسين فرج اللـه61774

35.5301927.52018.513278.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453رنا محمد جبر محمد حبيب61775

يدا احمد احمد عبد المعطي محمد61776 142615.525317.583.557.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453روف

يدا محمد مصطفي كمال محمد متولي61777 27.53017.523.56.518.510578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453روف

3428.519.525.51617.5123.56.58.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453زينب السيد عبد السالم ابو المعاطي خليل61778

33.53019.528.515.515.512769.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ساره السيد زيدان عطوه سلوم61779

35.529.52029.52015.5134.569.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ساره شحته محمد جاد خليل61780

20.5231020.56158067.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ساميه عصام عبد الحي محمد فوده61781

2727182410.519.5106.576.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453سلمي محمد السعودي محمد سالم61782

1625.513.5164.515.575.552.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453سماح محمد شوقي عبد القادر عبد القادر61783

15.525.515.520513.581.573.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453سهيلة محمد عماره فضل عماره61784

29.5261426.59.516.5105.575.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شهد السيد بسيوني ابراهيم61785

34.528.518.529.514.517.5125.577.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شهد حسن وجيه حسن61786

25.524182810.51710665ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شهد رضا زكي خميس جمعه61787

3229.52028.513.518.5123.585.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شهد صابر حامد جبر الدسوقي61788

32.5292029.51718.512887.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شهد طارق ابراهيم رياض عرفه61789

3027.519.526.56.515.511065.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شهد علي حميد علي السيد الدسوقي61790

3328.519.5291518.51256.57.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شهد محمود محمود الدمراوي61791

30.524182211.518.510664.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453شيماء حسن فرحات السيد زهره61792

26.52516147.518.58976.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453عزه حسنين خاطر حسنين سالم61793

21.522.516.516.58.51185.576.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453علياء محمد فكرى حسين عطيه61794

35.528203018.519.513278ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453فاطمه عبده محمد محمود61795

3029.518.525.510.518.511468ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453فاطمه محمد العوضى محمد ابراهيم61796

322819.5281119118.587.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453فاطمه محمد فتحي النجاشي61797

3429203018.519.5131.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453مريم الدسوقي فرحات السيد الدسوقي61798

3529.518.528.51819.5129.568ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453مريم عبد المطلب عطا عبد المطلب61799

29.5272022.57.519.5106.578ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453منه اللـه احمد ماهر محمد61800

2622.51920.513.518101.568ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453منه اللـه الدسوقي حلمي الدسوقي السيد61801

27.525.514191318.59965ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ميرنا امين محمد عبد الغني خرزه61802

25.52511.517.5616.585.565ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ناديه الشحات علي ابراهيم علي61803

15.516.51017.5101169.554ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ناهد محمد السيد احمد يوسف61804

24251623.51418.5102.566ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ندي فوده عبد العزيز السيد فوده61805

22281223.513.5159955.5ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453ندي هاني لطفي المغاوري61806

29.528.516.52818.51612167ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453نغم جمعه عز الرجال ابراهيم بكر61807

3127.517.5251816.511966ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453نور احمد قدرى حسن حسانين61808

25.528.51926151911476ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453نوران ايهاب صالح محمود ابراهيم61809

3328.51925.515.519.5121.567ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453نورهان ياسر حمزه علي الغضه61810

19.526.51318.5121689.566ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453وسام عماد العوضي محمد العوضي61811

3128.5192719.516.512569ادارة أجا  010حافظ الجندى ت أ  0453يارا محمد فرحات محمد فرحات61812

3429.520281916130.557.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ابراهيم عبد الحليم حافظ عباس عبدالـله61813

25.524.512.5271517.5104.556.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد ابراهيم ابو الخير المرسى اسماعيل61814

29.52818.529.518.515.512455.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد اشرف محمود عبد المقصود والى61815
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27251526.519.516.511376.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد خالد محمد خالد خليل61816

27.526142613.515.510756ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد رضا سعيد اسماعيل جاد61817

141312.521.512157345.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد طارق محمد ابراهيم شهبه61818

27.528.515.522.5121410647ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد عاطف محمد احمد فرج اللـه61819

2426.5152312.516.510156.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد عبد العظيم احمد عبد العظيم61820

27.528.51625.516.51611446.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد فتحى عبد العاطى عبد السالم الخليجى61821

312615.52616.51611547ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد محمد احمد ابراهيم سليمان61822

3.541318.512.541.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد محمد احمد نجف عمر61823

38.530203018.516.513758.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد مسعد محمد محمد عمر61824

69411.548.534.553.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد مصطفى عبد المحسن عبد الباقى61825

29.524.51317.5131597.576.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454احمد هاني محمد جبريل محمد61826

18.522.5101411.513.576.566ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اسامه ابراهيم فرج الغريب عامر61827

2120.51012.59.516.573.565.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اسالم رضا رمضان ابراهيم محمد61828

23.516.58129.515.569.554ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اسماعيل عاطف ابراهيم ابراهيم جاهين61829

24.521.58121012.57656.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اشرف وليد عبد اللـه المنجى السيد61830

2319.588813.566.546ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454البسطويسى محمد البسطويسى البسطويسى61831

13.5157.56.571149.537.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454امير محمد عبد الفتاح السعيد شهبه61832

3429.5192917.51512968.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454حسام السيد على السيد محمد61833

181611107.51562.557.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454حسين ابراهيم حسين محمد حسين61834

2314.5111081566.547.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رائد عالء حسين احمد السنباطى61835

34.5302028.5171513048ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رضا الشوبكى عبد المنعم على حسن61836

2518.58.51010.517.572.558ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رضا طارق محمد ابو عرب عابدين61837

000000000ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رضا مامون محمد ابراهيم المكاوى61838

36.529.5203018.516.5134.5610ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454زياد احمد طه احمد احمد61839

322815.58.51818.510268.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454طه اسماعيل فرج حسين فرج61840

30218.514.510.51584.547.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عبد الرحمن حمدي عبد القادر حسين فرج61841

22.510.58.56.59135756.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عبد اللـه محمد على محمد على61842

18.5127591051.567ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عبد الكريم جمال محمد اسماعيل سمره61843

15.5974.58.57.544.564ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عالء عطيه ابو الفتوح المغاورى حسن61844

1818139916.56755.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عماد عبد العزيز حسين السيد سماحه61845

24.524.5122011.51892.555.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عمرو مجدي عبد الرحمن عبد الخالق نصار61846

2216.511.5138.518.571.565ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454فرج عبده فرج اللـه محمد عمر61847

218.513.5177186744ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد ابراهيم ربيع علي السيد61848

1213.514175.5186245.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد السيد ابراهيم محمد عمار61849

26.5131522.56.519.583.546ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد المرشدى عالم العباسى المنجى61850

247.515.518.56.518.57236ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد خالد السيد ابراهيم احمد61851

197.51516.5516.56365.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد ربيع عبد الحميد االمام عبد الحميد61852

25.5716.5267198247ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد رضا محمد حلمي ابراهيم61853

28.5161621.58.51790.537.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد طارق فاروق باشا ابراهيم61854

28.526.517271219.511139ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد عبد الشافى عبد الحكيم على حسين61855

3025.5172310.51910647.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد عصام على على جمعه61856

2113.513.521.5417.573.536.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد محمود سليمان عبد العزيزعامر61857

3127.519271318.5117.544.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمد مسعد الشندى حامد احمد61858

3328.519251120116.547.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمود امين محمد على هرجه61859

3222.518.52712.519112.556.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمود عصام انور عبد المطلب61860

3421.516.52811.520111.547ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمود محمد سمير عابدين علي حسين61861

20.517.515.524.56208457ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمود محمد عبد الجواد محمد مشرف61862

3629.52029.518.520133.567.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمود محمد عبد العاطى محمد حسين61863
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32.524.517.529.51119.511547.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454محمود مصطفي محمد عبد ربه صبح61864

31.52418.529.510.51911437ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مصطفي محمد رضا فرج حسين61865

26191827.51119.5101.535.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مصطفى محمود فتحى ابراهيم على61866

34.529.5193019.519132.549.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مصطفى مسعد عبد المنعم الشترى61867

241015.523.56.517.579.54.55.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مهادى عماد حسين السيد فرج اللـه61868

18314244.514.563.534.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454يحيى محمد مصطفى مصطفى غنيم61869

25.523.518.5241318.5104.558.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اسراء محمد ابراهيم عبد العظيم  الدسوقي61870

2823182415.519108.548.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اسماء احمد فوزى هالل السيد61871

2928.519.524.516.516.511867.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اسماء السيد عبد الفتاح محمد حسين بر61872

312918.52818.517.512567ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اسماء محمد السيد احمد ةمحمد61873

23.519.516.524.513199777.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454الشيماء نصر عبد العاطى عبد السالم احمد61874

224.517.513.51118.568.565.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454امال فتحى عبد الجواد محمد مشرف61875

29.5222013.516.519.5101.568ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454امانى الحسانين عبد الفتاح السعيد61876

127.515105.5195064.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454امنيه طلعت السعيد عبد المنعم61877

000000000ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454امنيه عماد ابراهيم الدسوقى61878

37.53020302020137.5610ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454اميره اشرف عبده على عامر61879

19517.516.513.51871.566.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454امينه ياقوت بدير رجب محمد61880

27201828.51719110.569ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ايمان ايمن ابراهيم مراد عبد اللته61881

19.51516.521.51318.585.568ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ايه احمد احمد محمود ابوشوشه61882

38.53020292019137.579ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ايه عالء عطاف محمد محمد بكر61883

3528.519.5292019.513279ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ايه مصطفى عبد النبى عبد الحى61884

35292029191913278.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454بسمله محمد طه احمد على61885

3828.52029.52019.513679.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454بسمه محمد سرور محمد حبيب61886

282617.52114.518.510768.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454بسنت المغاورى ابوالفتوح المغاورى حسن61887

26.51715.58.51015.577.546.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454حسناء اسماعيل زين العابدين محمد61888

25.511.519.51914.5179068ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454حنان محمد عبد المنعم اسماعيل الشوبكى61889

30.526.5202715.516119.567ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454حنين عالء الدين البدرى على جمعه61890

20.58.51420.514.515.57846ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454دعاء محمد كرم محمود على حسين61891

332719.5281817.5125.5510ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454دنيا عماد المتولى محمد خليل61892

يا فريد شوقى على حجازى61893 10.5141316.57186178.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ران

3629.51929.518.519.5132.579.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رحمه احمد رفعت الديدامونى حسين61894

2611.519.52514.518.596.559ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رشا امين محمد ابوالوفا61895

24.526.519.524.5171711257ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رقيه احمد ابراهيم على العباسى61896

29.5171821141599.565.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رقيه عيد محمد ابو زيد احمد61897

322918.523.517.517120.567ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رنا عادل فهيم على على حسن61898

3228.51820.5151811466.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454رنا هانى رمضان محمود عوفه61899

373018.528.51919.513377ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454روان ابراهيم محمد السعيد عبد العليم61900

3729.518.529.51916.5133.586.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454روميساء فتوح السيد جبريل حسين61901

3122.514.526.516.516.511187.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454زينب عبد الكريم فرج اللـه سيد احمد سماحه61902

11.510.512187.518.559.53.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ساره مجيب عبد المعطى عبد الرازق61903

2822.514.523.514.5181035.59ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ساره محمد رضا عبد العليم61904

282213.52513.517.51024.59ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454سماح انور شوقى سيد احمد السيد61905

26.52213251314.599.54.57.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454سماح عبد اللطيف السيد الطنطاوى61906

1691319816.5654.55ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454سمر رضا محمد البيومى محمد61907

122011.522.58.51774.54.56.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شروق ايمن الحفنى حامد على هرجه61908

28.520.517.527.516.516.5110.54.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شروق شوقى محمد عبد العال البيومى61909

2316.515.5251118914.57.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شروق محمود فرج حسين فرج61910

27.526.516.525.51416.51105.58.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شهد ابراهيم محمد ابو المعاطى محمد61911
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3627.518.529.518.5181307.56.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شهد ابراهيم مصطفى باشا ابراهيم61912

23141116.5917.573.576ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شهد ايهاب ابراهيم عيد محمد61913

3729.518.5301918.513487ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شهد عبد اللـه عبد الفتاح محمد حسين61914

35.529.518.529.519.516.5132.588.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شهد محمد محمد ابراهيم احمد61915

33.53014251515117.57.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454شيماء المغاورى سعيد المغاورى جبريل61916

27.52216.516.51414.596.57.57.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عايده احمد السيد احمد النجار61917

3627.51828.518.516.5128.57.58.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454عزه احمد محمد فرج محمد61918

21.52412179.512847.59ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454فاطمه عالء على السيد السيد61919

323016.529.518.518.5126.57.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مريم احمد سيداحمد عبد الحميد اسماعيل61920

32.529.517.5271516121.56.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مريم شريف السيد سيد احمد فرج اللـه61921

37302029.51910.5135.57.57.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مريم محمود حسن محمود داود61922

34.53018.529.519.5181327.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ملك محمود متولى محمد الجيزاوى61923

29.526.5132713.511.5109.587.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ملك هانى محمد عبد القادر سيد احمد61924

27.525.511.52512.5131027.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454منة العربى صالح محمد على61925

21.517.572097.5754.57ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454منه اللـه عبد هللا سليمان عبد العزيز سليمان61926

35.53018.5301816.51328.58ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454مى عابدين ربيع عابدين محمود61927

353019.529.518181327.59ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ميرام خالد عبد العاطى عبد السالم61928

32.53013.527.51418.5117.57.58.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ميرنا رمزي ابو المكارم السيد61929

2119.53.516.53.58.56477.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ناديه فرج عزيز عبد العليم61930

15162.511.5194677.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ناديه محمد المغاورى على على61931

23.523.59.522.56.510.585.577ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ندا ابراهيم رمضان محمد ابوالفتوح61932

28241322.571194.578ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ندا احمد ابراهيم جاد صبح61933

3429172811111197.57.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ندا احمد على ابراهيم البسيونى61934

363018.53018.5151337.57.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ندا فريد عبد العاطى حسن محمد61935

3629.519301919133.559ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ندى سمير كرم محمود على61936

3727.518.5301918.51327.59.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ندى محمد ابراهيم السعيد شهاب الدين61937

2623.518.526.517.519.511249.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454نهال ناصر منصور السيد فرج61938

23181721.5141993.557.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454نور طه السيد مختار السيد61939

1513.59.514917617.56.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454نورا حسن ابو الفتوح حسين العباسى61940

3524.518.527.51817.5123.56.59ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454نوران عبد الوهاب محمد على محمد صبح61941

382919.52918.51913469.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454نورهان متولى محمد محمد ابراهيم61942

34.52718.5271817.512558ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454هاجر مجدى عطيه ابراهيم عمر61943

28.51817.52116.519101.57.57.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454هبه محمد السعيد محمد سليمان61944

26.517.516.523121795.57.56.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454هدى عادل محمد العوضى61945

25.51315.519.512.516.58658.5ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454والء ابرهيم رمضان ابرهيم محفوظ61946

161716.522.511.51883.578ادارة أجا  010طنامل الشرق ع م  0454ياسمين صالح البحراوى عبده محمد61947

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ابراهيم محمد اسماعيل حسين61948 28191722.51518.5101.57.58ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455احمد رضا عبد الباسط عبد الحى61949 271313.519.513.519.586.58.57ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455احمد عمر الشحات عبده حسن61950 2820.517.519.511.519.5978.58.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455احمد محمود كامل محمد السيد61951 27.511.51519.5915.582.568ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455احمد محمود محمد ريحان المتولى الخطيب61952 2410.516.5221119.58478ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455امجد محمد عبد الرازق عبد اللـه سعد61953 25.51717.52213.519.595.578.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455حسنى ابراهيم حسنى اسماعيل ابراهيم61954 32.53018.52718.519.5126.578.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455حمدى حسين محمد ابو المعاطى محمد61955 151316.51991672.579.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455رضا اسماعيل سمير عبد النبى نصر61956 32.5272027.518.516125.579ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455شريف السعيد محمد ريحان المتولى ذكى61957 15.51219.519.5141980.569ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455عبد الرحمن طلبهة المتولى الخطيب61958 34.530192919.518.513279.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455عبده محمد الشحات عبده حسن61959 33.52416.52917.518.5120.576.5ادارة أجا  010(االي
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تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455كريم محمد رضا ابراهيم الجبالى61960 33.52813.528.517.518.512157.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد انور محمد محمدحسين61961 292514231618.510776.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد حسين السعيد حسين محمد61962 30.5271524.51719.511466ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد حسين محمد فرج محمد حسين61963 25.524.511.52212.5189676ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد خيرى طلبه المهدى على61964 39.53020302018.5139.579ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد رضا محمد بشير ابو المعاطى61965 25.524.512.52111.515.59557.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد رضوان عبد المحسن ابو السعود61966 32.524.5142715.517.5113.578ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد شوقى عبد المنعم محمد حميده61967 33.527.51827.517.518.512478.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455محمد نبيه فرج فرج السيد61968 31.527192817.518.512378ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455مصطفى محمد عبد اللـه عبده حجازى61969 24.52010.522.513.517.59176.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455مصطفى محمد على بخيت على61970 32.525.51325.51718.5113.557ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455اسراء رضا رفقى المغاورى محمد61971 343019.53017.518.513179ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455اسراء سالم مبروك سالم موسي61972 3729.51728.519.519.5131.579.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455اسماء اسماعيل محمد زكى العيسوى61973 26.5151527.51115.5955.58ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455اسماء السيد موسى محمد على61974 36271529.51819.5125.5710ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455اسماء سامح الدرينى البسيونى سيد احمد61975 36.5301929.519.519.5134.5810ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455اسماء عبد السالم محمد محمود يوسف61976 23.518.513.52714.5189777ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455اسماء محمد صالح شحاته على61977 3629.518.52919.516.5132.569.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455االء محمود الشحات عبده حسن61978 3226.518301817.5124.579.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455امانى خالد عبد الستار على ابو السعود61979 2725.510.523.51218.598.578.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455امل وائل سعد فرج حسين61980 17117.5341742.551.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ايمان طارق الكيالنى السعيد محمد61981 307.59.56.58.5196244ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455بسمله هانى رمضان محمد سالم61982 336.51210.57.518.569.555ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455حبيبه اسماعيل السيد محمد على61983 32.517.517161418.59744.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455حبيبه طارق على محمود احمد السقا61984 33.523.516.523.515.519112.536.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455خلود ابراهيم على ابراهيم على61985 24.59.514.5138.5187044.5ادارة أجا  010(االي

يا عبد اللـه توفيق عبد هللا العباسى61986 تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455دال 29.5614.597.517.566.544ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455دنيا اشرف ابراهيم ابراهيم محمد61987 3324.515.519.51418.5106.574.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455دينا محمد حمزه حمزه فرج61988 35.527.51820151911677ادارة أجا  010(االي

يا يوسف ابراهيم ابراهيم رمضان61989 تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ران 352817.520.5161911768ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455رقيه صادق اسماعيل ابراهيم اسماعيل61990 32291727.51716.5122.57.55ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455رنا محمد محمد ابو بكر حسين61991 37.528.520302019136710ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ريهام سليمان التهامى حسن على61992 3315.5161814.519.59766ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455زينب احمد محمود احمد امبابى61993 33261823.51719117.546ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455زينب السعيد منصور زكى الخطيب61994 332618.524.51818.51205.55ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455زينب محسن محمود محمد السيد61995 23.5787.57.51753.543.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455سماح محمود عطيه محمد علي61996 291914.515111988.566ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455سميه عبد الشافى طلعت عبد الشافى طلبه61997 3527192919.518.5129.5510ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455شروق ابراهيم الشحات عبده حسن61998 21.56.57.51251452.544.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455شروق احمد طه ابراهيم السيد61999 267.58178.515.56744.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455شهد محمد على ابو زيد62000 27.520915.5916.58144ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455شيماء محمد سرور محمود62001 30289.515.510.51993.555.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455شيماء محمد عبد اللـه عبده حجازى62002 2820.588.59187456ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ضحى طه عبد النبى عبد الحى عبد النبى62003 3629.52026.51919.513189ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455فاطمة رضا عبد الحميد محمد ابراهيم62004 2826182212.516.5106.588ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455فاطمه فتحى عبد الفتاح عبده محمد62005 21.5191718.51215.58876.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455فاطمه محمد على سالم سالم62006 20.52314.5179.51684.576ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455لينا عبد الحليم سمير على ابو زيد62007 28.52815191519.5105.577.5ادارة أجا  010(االي
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تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ملك المتولى محمود ابراهيم ابراهيم62008 26.52314.518.512.516.59567ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455منار فتحى العوضى حسين العوضى62009 21151617.5111680.578.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455منة اللـه عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد زين62010 36.5302026.52019.513389.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455منه اللـه احمد عبد التواب البيومى عبد ربه62011 22.5241414.511188677.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455منى عرفات عبد الرحمن اسماعيل عبد الرحمن62012 222613.516.512149077.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455منى محمد ابراهيم ابوزيد عبد الرحمن62013 23.51613.515.59.513.57876.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455مى محمد المتولى السعيد جبريل62014 2827172215.519.5109.558ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455مى محمد عبد اللـه محمد عبد القادر62015 352619.525.517.517123.557.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ندى احمد اسماعيل على اسماعيل62016 31.525.51624.51419111.587ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455ندى رفعت عبد الفتاح عبده محمد62017 30.5211517.511179568.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455نرمين رضا عمار على محمد62018 282313.520.511.517.596.578ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455نورهان ابراهيم محمد ابراهيم محمد62019 37.5292029.52020136710ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455هاجر عزت لطفى عبد اللـه محمود62020 28231219.51217.594.568.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455هبه اللـه ماهر حماد محمود جعفر62021 27.525.516.52015.519.510578.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455هناء اشرف العوضي حسين العوضي62022 28.526.519.519.51617.511078.5ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455وفاء احمد عطيه محمد علي62023 26.526.516.5191617.5104.578ادارة أجا  010(االي

تاريه)الشهيد محمود طه ع م   0455والء نادر ابراهيم اسماعيل الشوبكى62024 2827172015.518107.558ادارة أجا  010(االي

3828.516.525.51820126.586.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ابراهيم السيد ابراهيم السعيد الجناينى62025

352316221519.511185ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ابراهيم تجاتى ابراهيم نعمه62026

3525162016.519.5112.584.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ابراهيم محمد عبد الغفور مصطفى محمد62027

2823.514.516.512.5179586ادارة أجا  010سماحه ع م  0456احمد البيومى البيومى احمد زايد62028

3228.515.527142011777.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456احمد رشوان محمد رشوان على62029

292615.522.51517.510876.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456احمد رمضان محمود فضل عطوة62030

2825.515.518.513.517.510177ادارة أجا  010سماحه ع م  0456احمد سمير سعد سليمان الديب62031

1206.531.5122376ادارة أجا  010سماحه ع م  0456احمد عماد سعد رمضان62032

2323.51616.51715.59677ادارة أجا  010سماحه ع م  0456احمد فاروق السيد عبد اللطيف عليوة62033

25231315.511.516.58887.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456احمد محمود عبده على عبد الحى62034

272515.52314.51710587.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456الرفاعى السيد الرفاعى ابوغنام62035

19.511.511.566.5165586ادارة أجا  010سماحه ع م  0456السيد محمود عبد العليم زكريا62036

28.523.515.5221519104.577ادارة أجا  010سماحه ع م  0456امير ابراهيم ابراهيم السعيد عيد62037

2517.512117.5157376ادارة أجا  010سماحه ع م  0456جالل الدين السعيد السعيد البل62038

2828.51623.516.519.5112.575.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456حسن عبد اللـه حسن عبد الحميد عليوة62039

31271614.514.518.510366ادارة أجا  010سماحه ع م  0456حسين ابراهيم عبده حسين عيد62040

151313.55.56.51553.566ادارة أجا  010سماحه ع م  0456حسين محمد عبد الخالق ابراهيم مرزوق62041

1613.5103.55.51648.555.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456خيرى العفيفى يوسف عبده العفيفى62042

28.522.515.515.511149387ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ذكى زغلول ذكى يونس62043

252513.510.510.516.584.566.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456رشاد صبحى رشاد الحنفى62044

29.525.513.521.512.519.5102.575ادارة أجا  010سماحه ع م  0456رضا رمضان محمود فضل عطوة62045

232514.517.5819.58876.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456رضا فادى حسب النبى منصور62046

1111696.515.543.555.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456رضا ياسر احمد منصور الجناينى62047

33.52715.516.5819100.567.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456زياد السيد ابراهيم السيد موسى62048

3127.51625.51119.511156.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456زياد عماد عبد الحليم المتولى العواد62049

22.52814281818.5110.557ادارة أجا  010سماحه ع م  0456عبد الرحمن محمد عبد اللـه عبد المعطى يونس62050

38.529.51930202013788.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456عبد الرحمن محمد مصطفى يوسف62051

29.528.5152915.520117.57.57ادارة أجا  010سماحه ع م  0456عبد اللـه محمد شعبان ذكى حسين62052

215.59.5137195685ادارة أجا  010سماحه ع م  0456عبد الملك محمود فوزى الدسوقى ابراهيم62053

2159.511.5915.55685.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456على محمود على عوض62054

3429.518.525182012585.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456على مصطفى على عبد القادر صقر62055
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21.519921.5817.57986ادارة أجا  010سماحه ع م  0456عيد مصطفى عيد عطيه موسى62056

3429.516.524.51719.5121.577ادارة أجا  010سماحه ع م  0456كريم محمد عامر محمد حبيب62057

1612.511.512.581660.587ادارة أجا  010سماحه ع م  0456كمال محمود شبانه الموافى62058

2717172516.518.5102.574.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد احمد احمد معاطى عويضة62059

24.516.51325.516.517967.56.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد احمد محمود الموافى الخشب62060

30281628171811986ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد احمد نسيم السعيد62061

191310.5147.520647.56ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد اشرف مصطفى مقدام62062

1010813.581849.56.54.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد الدسوقى محمد عسكر62063

33271926.513.5191196.54.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد المتولى فتوح المتولى مروان62064

2714520.51210.578.58.57.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد بشير محمد حجاج62065

28.512.5720.5121480.57.58ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد حسين المتولى عبد العال صقر62066

33.522.516.52916.51811889ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد صالح اسماعيل محمد جمعه62067

31191628.51717111.588ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد عابد محمود محمد عبد العال62068

3212.517271718105.58.58ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد عبد الفتاح ابراهيم محمد صقر62069

29.527.514.527.5141811367.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد عماد محمد اسماعيل62070

31.520.515.525.514161077.56.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد محمد السباعى الرفاعى البربرى62071

34.519142817.515.511367ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد محمود محمود السعيد شحاته62072

2615.58211119.581.586.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد وائل عثمان السعيد عسكر62073

28.52511.526.51613.5107.567ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمد يوسف ابراهيم يوسف عوض62074

1956.516.57.510.554.586ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمود محمد محمود موسى62075

267.510.5227.517.573.568.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456محمود نصر فؤاد امين62076

37291928192013289.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مصطفى احمد ثروت مصطفى الحسانين62077

35.526.517291819.51268.59.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مصطفى بدوى منصور محمد الموافى62078

2812.51124.51614928.59ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مصطفى محمد محمود نجم62079

35.521.5142918191188.59.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456منصور عثمان منصور عبد العزيز ابراهيم62080

36.526.51627.518.5201258.59.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456منصور معتز منصور صقر62081

38.53019.53019.520137.59.510ادارة أجا  010سماحه ع م  0456اسماء صبحى رزق عبد الحميد عبد الحى62082

26.518.514.52718.515.51058.510ادارة أجا  010سماحه ع م  0456اسماء مسعد ابراهيم السعيد ابوعيد62083

21.5171026.517.51492.587ادارة أجا  010سماحه ع م  0456االء محمود عباس سالم الزيات62084

26.523.56.52313.5199376.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456امل محمد جالل حجازى المرسى62085

262011.525.512.52095.586.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456امنية جمال الشحات ابو عوض62086

382913291819.512786.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ايمان نزيه محمد ابراهيم محمد62087

37.53016.52818201307.55.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ايه رضا رزق سليمان عطية62088

34209.5261220101.57.55.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ايه محمود محمد صقر62089

17.57.5619.571157.56.54ادارة أجا  010سماحه ع م  0456بسنت السيد عبد الستار فرحات نعمه62090

23.583.519.54.519597.54ادارة أجا  010سماحه ع م  0456حسنات السيد عثمان السيد عيطه62091

2062203.51951.57.53.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456دعاء على عواد على احمد موسى62092

35.52715261719.5120.586ادارة أجا  010سماحه ع م  0456دعاء محمود عبد العليم زكريا62093

393019302019.513889ادارة أجا  010سماحه ع م  0456دينا محمد يوسف احمد حبيب62094

يا محمود نديم السيد البربرى62095 206.562061758.55.56ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ران

3428.5162614.51711973.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456رحمة ابراهيم محمد ابراهيم عبده62096

292711.521101998.586ادارة أجا  010سماحه ع م  0456رقيه احمد مصطفى السعيد عوض62097

29.520.51525152010585.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456رنا شعبان عبد ربه سالم يونس62098

342915.5271820123.587.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456روان المتولى رضا المتولى عبده62099

2722.51018.59.518.587.57.56.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456روان رضا محمد عوض ابو عوض62100

27.52811.51612.51995.575.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456روان ناصر السعيد حسن عطوه62101

24.5288.52312189676.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ريم مسعد ابراهيم فرحات العواد62102

252612.52291594.577.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456زينة ياسر ابراهيم الششتاوى62103
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333018.524.5161912277.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456سارة راغب سعيد راغب بدوى62104

5.51.51018.510.5184672.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456سعاد ابراهيم لطفى ابراهيم احمد62105

36.5292029.519.520134.578.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456سعاد الحسانين محمد الحسانين62106

37.53019.529201913679ادارة أجا  010سماحه ع م  0456سما وليد بخيت عطية الهنداوى62107

14.566.514413.54551ادارة أجا  010سماحه ع م  0456سميحه اسعد مروان ابو الفتوح سالمه62108

25.522.515.523.517.518104.556.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456سونيا فهمى الغريب فهمى بدوى62109

32.526.51826.51818121.566.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456شروق احمد الحنفى احمد الحنفى62110

31.527.518.526.5181912268.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456شروق محمد عبد القادر الهنداوى62111

30.526.51828181912168.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456شهد احمد احمد حافظ ابو عوض62112

30.523.519.5271819118.578ادارة أجا  010سماحه ع م  0456شهد محمد مصطفى احمد محمد62113

3128.5192819.519.512678.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456شهد محمد منير ابراهيم خطاب62114

2318.51724.519.518102.578ادارة أجا  010سماحه ع م  0456صابرين ناصر رمضان صابر الخشب62115

36.527.519.527.5191813089ادارة أجا  010سماحه ع م  0456صفيه المرسى حسن المرسى عبده62116

23.513.517.521181993.586ادارة أجا  010سماحه ع م  0456عائشة محمد محمود حافظ عوض62117

34.53019.528191913177ادارة أجا  010سماحه ع م  0456غاده عماد مصطفى السعيد الديب62118

3226.5192817.52012377ادارة أجا  010سماحه ع م  0456فاتن العدوى العدوى محمد عليوة62119

25.526172315.51710774ادارة أجا  010سماحه ع م  0456فايزه عامر عبد اللطيف سعد عسكر62120

24151826.51720100.578ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مريم حسام نعيم فريد العفيفى62121

26231727182011188ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مريم مصطفى احمد محمد ابراهيم62122

34.52919251919.5126.589ادارة أجا  010سماحه ع م  0456منار الدسوقى السيد الدسوقى النجار62123

30.5291828.518.519.5124.579.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456منة اللـه محمود محمد احمد ابو العطا62124

23.52.5152011.518.572.574ادارة أجا  010سماحه ع م  0456منه حسين عبد الخالق ابراهيم مرزوق62125

36.53020292020135.576ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مودة محمد محمود الموافى الخشب62126

3627.519.529.52020132.569ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مى احمد سعيد الديب62127

34.52819.529201913179.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456مى احمد محمد ابراهيم رجب62128

28.524.5626.511.517.59746ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ميار محمد نعيم عوض62129

2821142718.518.5108.579ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ميرنا مصطفى مصطفى ابراهيم62130

26.525.514.527.518.517.5112.558.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ميرنا منصور منصور محمد الموافى62131

221892412.514.585.547ادارة أجا  010سماحه ع م  0456نجالء السيد الرفاعى ابو غنام62132

38.53020302019138.575.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ندى اكرم عبده محمد مشعل62133

38.5302028.516.520133.577ادارة أجا  010سماحه ع م  0456نعيمة محمد عبده على  عبد الحى62134

24.52410.5211516.59546ادارة أجا  010سماحه ع م  0456نور الشحات السيد عباس عليوة62135

363019.53019.51913575.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456نور الهدى احمد مصطفى سعد62136

2619.51323.58.51290.566ادارة أجا  010سماحه ع م  0456نورهان مسعد نديم السيد62137

21241219.514.515.59164ادارة أجا  010سماحه ع م  0456نيره مصطفى صالح عبده الهنداوى62138

105.5310.517.53043ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هاله على السيد احمد على62139

333016.5271513121.585ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هايدى حسام عبد الفتاح حسن62140

26.521710101574.564.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هايدى محمود االمام نصر عسكر62141

21.51057.58.511.552.552.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هبة راضى عبد العليم زكريا62142

3327.51825.519.518123.568.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هبه عبد الحميد محمد ابراهيم خطاب62143

16.516.57.58410.552.545.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هدى عادل محمد عبد المقصود62144

2523.5914.511118353ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هند السيد رجب ابراهيم السيد62145

22.5259.515.59.5158245.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456هنيه السيد الرفاعى ابوغنام62146

292717.519.513.517.5106.585.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456وداد السيد فتحى السعيد عوض62147

28.52513.5199.51795.585ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ياسمين احمد عبده مصطفى هيكل62148

ا62149 36.530193019.52013599.5ادارة أجا  010سماحه ع م  0456ياسمين سامح على الحسانين ري

30.53017.522.51719117.588ادارة أجا  010سماحه ع م  0456يمنى مجدى رشاد الحنفى احمد62150

33.52911.526141911477.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457احمد على محمد عبد البارى سالم62151
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31.526112515.514.510945.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457احمد مصطفى نسيم عيسى62152

22.5191019.59.51280.547.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457احمد وديع عطيه ابو عوض62153

25.525.5131711.511.592.559ادارة أجا  010كفر النجباء  0457امير عاطف مهدى زهره62154

2824710.561675.575ادارة أجا  010كفر النجباء  0457صالح رضا محمود عبد الرحمان زهره62155

1620.5774.5155574ادارة أجا  010كفر النجباء  0457عالء محمد عبد العليم اليدوي62156

37.530193018.51913586ادارة أجا  010كفر النجباء  0457محمد السعيد مالك عبد المقصود عبد النبى62157

33.5271424.515.517114.579.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457محمد رضا اسماعيل عبده الحداد62158

2013.5512.5616.55755ادارة أجا  010كفر النجباء  0457محمد رضا عبد الحميد السيد الشحات62159

31.527.51625.51919119.586.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457محمد عبد اللـه رضا عبد هللا العوضى62160

32.5239211316.598.584.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457محمد هشام محمد رضا احمد خطاب62161

2925.592191793.576.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457محمود رجب مصطفى القزاز62162

242557.58.515.57046.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457محمود ناجى احمد المتولى سليمان62163

32.52716.525.518.51612068.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457احالم عثمان محمد ابو العال المرسى62164

26.513.59.512.57.51869.557.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457اسراء فرج محمد الصعيدى62165

3128.5152814.51711759ادارة أجا  010كفر النجباء  0457امل عبد الكريم رجب طه62166

30.527.516.527.516.520118.578.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457امنيه محمد عبد الجواد عيسى62167

343017.527.5171612676.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457ايه وليد حامد زهره62168

34.53017.529.519.519.513159ادارة أجا  010كفر النجباء  0457حنين عبد اللـه راضى محمد حسين62169

35.53016211619118.576ادارة أجا  010كفر النجباء  0457دنيا ايمن عثمان فهيم البهى62170

يا فريد شوقى محمد خطاب62171 3929162517.519126.566.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457ران

3427.515.520.51619113.567ادارة أجا  010كفر النجباء  0457رنا محمد منصور فهيم شحاته62172

312815.520.5141710945ادارة أجا  010كفر النجباء  0457رنيم طارق السيد المرسى ابو العال62173

29.526.517.521.512.519107.546ادارة أجا  010كفر النجباء  0457ساره احمد السيد محمد الكامل62174

25.528.516.52212.51910556.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457سعاد لبيب لبيب حسن الصعيدى62175

37.52917.527171912879ادارة أجا  010كفر النجباء  0457سهيله حازم محمد عيسى62176

36301829.51819131.568ادارة أجا  010كفر النجباء  0457شروق اشرف عثمان فهيم عيسى62177

38291629182013078ادارة أجا  010كفر النجباء  0457شهد عصام محمد طه الكامل62178

37.530192819.51913448.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457فاطمه السيد على على حسن62179

26.527.518.5211619109.545.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457مريم طه محمد طه البدوى62180

35.52918.528.517.51712956.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457منه محمد عطيه محمد62181

241611169.518.576.564ادارة أجا  010كفر النجباء  0457منه نبيل السعيد ابو العال البدوى62182

34.530182617.51912657.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457ميران ايهاب مصطفى عبد العظيم62183

23.52613.51916189864.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457نهله محمد كمال الدين الكامل62184

38.53019302018137.577.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457نوران خالد احمد محمود شنب62185

17.515613.512186454.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457وداد محمد السعيد ابوالعال62186

36.53019.52918.519133.569.5ادارة أجا  010كفر النجباء  0457ياسمين محمد طلبه حسن شحاته62187

35.52916.519.518.52011989.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458ابراهيم حسن احمد متولى فرج62188

3324.51512141998.576.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458ابراهيم عادل متولى على اسماعيل62189

32.525.516.522.518.520115.566.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458احمد ابراهيم احمد ابراهيم بدر62190

18107.58.5917.55365.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458احمد امام الشافعى مصطفى السيد62191

19.5158.54.561853.557.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458احمد طارق احمد محمد حسين62192

353017.527.518.517128.588.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458احمد محمد رمضان السيد العوضى62193

2517.510133.517.56967.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458احمد محمد فؤاد طه محمد62194

28.5231317141895.568.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458حمزه هاشم العشرى عيدالحى62195

311810.57.59167667.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458رضا سامى عبد الحميد ابو المعاطى62196

352817231918.512277.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458زياد رضا محفوظ ابراهيم عطيه62197

34211610.516.5199887ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458عبد الرحمن ناصر محمد السيد عطيه62198

322415.512151998.566ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458على ياسر على عبد الوهاب62199
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3425.51411121896.578.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458كريم احمد متولى شحاته احمد62200

36.5291928.5192013279.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458لؤى مصطفى متولى محمد متولى62201

35.52517.52018.518.5116.579.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458مازن السيد شحاته اسماعيل محمد62202

33.525.51714161810669.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458مازن محمد عبد العظيم ابراهيم عبد الهادى62203

2615.515.5512.52074.56.56.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458محمد اشرف متولى على قاسم62204

292815.520.518201116.58.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458محمد البسيونى الشحات محمد درويش62205

32.528.5151714191075.59ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458محمد ايمن العوضى يوسف عثمان62206

35281927.52019.5129.56.59ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458محمد رمضان العوضى السعيد62207

3329.5172616.515.512278.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458محمد ياسر السيد احمد خفاجه62208

303014.52314.515.511279.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458محمود مصطفى طه السيد مصطفى62209

383018.527.51919.513389.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458مصطفى محمد على محمد62210

27.52713.521.58.517.5986.59.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458معاذ محمد مصطفى زين العابدين حمزه62211

3124.513.520.51317.5102.57.59.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458مهند سامى عبد المعبود احمد سعد62212

30.527.512.52014.52010579ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458يوسف محمد السيد ابراهيم احمد62213

31.527.511.525.52019.511679ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458يوسف محمد محمد على قاسم62214

35.53019.525.517.52012869.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458اروى احمد محمد العوضى ابراهيم62215

2517.58.5101413.57558ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458اسراء عبد الحميد محمود خضر يحى62216

28.5241215.51319.59369ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458اسراء عبد النبى حسانين المكاوى عمر62217

3929.519.529.52019.5137.5810ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458اسراء محمود مصطفى المرسى سليم62218

37.52817.5261719.512679.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458اميرة وجيه محمد مصطفى شبانه62219

30.52613.516.512.5199989.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458ايه طاهر فهمى السيد المرسى62220

32.52815281719120.589.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458بسمله محمد محمد شحاته الصريطى62221

34.52817.5231613.511979ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458تسنيم اسماعيل السيد اسماعيل محمد62222

34.5301827.51916.512978.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458جنى ايهاب محمد العوضى62223

31.530152614.51711778.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458جهاد احمد محمد عبد الباسط عوض الـله62224

35.529.51725.51919.5126.589.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458رحمه جمال محمود احمد الدسوقى62225

35.52814.523.511.51911389ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458رحمه مصطفى صالح احمد الدسوقى62226

3628.518.52817.519.5128.569ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458رحمه منير سالم عبده عابده62227

332917.524.5161812059.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458رنا السيد كامل عثمان شاهين62228

3027.516.523.51719114.549.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458رنيم السيد العوضى يوسف عثمان62229

2825.514.59.53.519.58149.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458ريناد ناصر انور سالم شبانى62230

25.5221014.515168758.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458سعاد حسن العربى بالل على62231

8107.55.52173356.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458شمس نعيم فؤاد طه محمد62232

36.530172519.52012869.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458شهد صالح بركات عبد الهادى62233

3125.51625.59.520107.569.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458شهد عاطف مصطفى ابراهيم عبده62234

24.5151010.57.51867.56.57ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458شهد محمد شوقى على مصطفى62235

2616.510.5158.52076.567.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458شهد مصطفى الدسوقى عبد الهادى62236

25.5191413.56.517.578.558ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458شيماء محمد عبد الرازق فرحات الصيفى62237

3426.51927.5172012459ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458شيماء ياسر المهدى القاضى62238

19.5159.511.561861.55.57ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458عزه جمال متولى على اسماعيل62239

35.526.519.52816.519.512659.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458فاطمة الزهراء احمد محمد فرج محمود62240

29.52717.516142010469.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458فاطمه محمد حلمى عبد الباسط62241

26.520.516.51513.5199268.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458ليلى سامح عبد الخالق عطا62242

322214.522.5132010459.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458ملك امام الشافعى مصطفى السيد62243

3627.5193019.52013279.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458منار رضا جبر ابراهيم عمر62244

3327.51824.517.518120.569.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458منه الـله هانى عبيد عبد المقصود62245

3529.519.53019.519.5133.569.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458مودة محمود مصطفى محمود62246

23.513.51512.510.5207569ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458مى احمد فوزى محمود عبد الهادى62247
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352916.52316.51812089.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458مى محمد رافت شبانه62248

3329.51023.581610468.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458ميار نعيم شوقى على62249

2923.513.51815.51699.557.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458نرمين مصطفى عبيد عبد المقصود62250

29.5271826.515.514116.556.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458نورهان محمود العدوى محمد العدوى62251

32.527.51822.51320113.548.5ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458هبه العوضى على متولى62252

30.526152517.516.5114510ادارة أجا  010شيوه الشرقيه ع م  0458يمنى السيد عبد الستار طلبه خفاجه62253

261915.526.59189649ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459احمد ايهاب الطنطاوى احمد62254

14.55.5713.53.518.54436ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459احمد عوض احمد سليمان العدلى62255

28.524.51827111710957ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459اسالم رضا مصطفى عباس62256

29.527.51527.51117110.547ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459عالء ابراهيم سرور ابراهيم62257

28.5271627719105.568.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459عمرو محمد فتحى محمد الحسانين62258

262917.527.59.518.5109.548.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459فارس محمد عبد القادر محمود عبد المنعم62259

373018.527.515.519128.569.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459محمد خالد السيد محمد محمد62260

2112.511.5256.517.576.559ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459محمد خالد عبد اللطيف عبد الحميد على الشوكى62261

2410.51218.56.51871.557ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459محمد عبد المقصود الششتاوى السيد ابراهيم62262

24.52114.522418.58657ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459محمد عصام السيد عبد الحميد سيد احمد62263

242212.521414.583.556.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459محمد عماد صالح الدين محمد نصر62264

322816.526.51018.511368ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459مصطفى وليد ابراهيم ابوعرب محمد62265

ام السنباطى62266 36.528.52029201913458ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459معاذ عطا االم

3526.51826.517.517123.579ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459يوسف عبد الفتاح عبد المنعم محمد حميده62267

34.52818.52817.518126.599.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459حنان محمد ابراهيم محمد نصر62268

34.53019.5291919132910ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459رحمه كريم مجيب محمود الشوكى62269

35.5302028.52020134810ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459شهد اسعد ابراهيم العوضى ابراهيم62270

29.527131712.5199989.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459شهد رحيم قطب محمد السيد62271

321813.520.59.518.593.588.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459شهد محمود متولى محمد عبد الفضيل62272

3229182719.518125.589.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459شيماء مصطفى احمد محمد موسى62273

33.52618281718122.589.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459ضحى سيد عبد اللـه السيد عبد الفضيل62274

3530202919.518133.599.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459مريم محفوظ عبد العظيم احمد على62275

3428172717.519123.599.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459مريم هشام السيد عبد الحميد سيد احمد62276

33.529.516.5261920124.599.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459منار ابراهيم عبد الرازق محمد ابراهيم62277

33.53020292020132.5910ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459منه سيد على على السيد62278

34.529.5142617.519.5121.5910ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459منه هشام السيد عبد الحميد سيد احمد62279

33.530182618.51912689ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459مى عزالرجال ابراهيم مصطفى62280

34.53018261920127.5810ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459ميرنا رضا كمال احمد العادلى62281

393020302020139810ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459هايدى احمد عبد الرحمن عباس حنضل62282

31.528182717.52012299.5ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459يارا ناجى سمير عباس محمد62283

322717.52917.519123810ادارة أجا  010منشاة منصور ع م  0459ياسمين عبد الوهاب عبد الرحمن محمد على62284

2725.5172211.51510368ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ابراهيم احمد محمد احمد ابراهيم62285

32.528.518.5291917127.5710ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460احمد ايمن السيد ابراهيم جاد62286

10.5226.59.516.549.557ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460احمد حلمى شعبان على السيد62287

29.527.514.527.51413.511343ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460خليل محمد خليل محمد62288

24.52517.516.513.5149743.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460سعد احمد سعد مصطفى62289

4.59.56137.5940.541ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460سليمان مصطفى سليمان احمد الفقي62290

281514211078853ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460شريف احمد محمد سيداحمد الهو62291

39.5272029.518.518134.553.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460طه ماجد محمد طه السيد فوده62292

39.52820291916135.554.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460عبد اللـه ابراهيم عبد المنعم ابراهيم جاد62293

302716.528.515.514117.553ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460عبد المقصود حازم عبد المقصود حمزه سليمان62294

322816.529.5151412183.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460عمر صبرى محمد عبد الحميد محمد62295
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38301829.51717.5132.595ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460محمد السيد محمد عبد المنعم عبده62296

2827.514.522.512.51810555.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460محمد ايمن محمود الدسوقى الديب62297

272716.52613.51811059ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460محمد عبد اللطيف علي عبد اللطيف فوده62298

312615.526.514.515113.546ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460محمد محب ابراهيم الشحات محمد62299

20.51910.51812.51380.564ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460مختار السيد ابراهيم لطفى62300

372919.529.52019.5135910ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460اسماء محمد عبد الوهاب احمد عبد الفتاح62301

35.530202918.52013397.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460امنيه ايهاب عبد المجيد احمد الشتيوي62302

32.5281827.5191712589ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460امنيه رياض احمد حامد سيداحمد62303

38.5302029.5191813788ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460اية مصطفى شعبان مصطفى سعد62304

281813.52414.5189864.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ايمان السيد احمد محمد المرسى62305

36.53018.529192013369ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460حبيبه وليد فادى على الحالج62306

363018.52818.51813158ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460حنين محمد طه السيد ابراهيم62307

يا احمد السيد محمد الهو62308 39301927.518.52013489.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460دال

34301928.518.516.513068.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460رنا محمد محمد عبد المجيد ابراهيم62309

3729192919.517.5133.559.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ساره جالل شحاته محمد المصرى62310

35.5291928.518.517.5130.579.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460سما حسن مدحت عبد الرحمن حسن62311

292817.524.5142011359ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460سماح ايهاب عبد القوى على بدوى62312

38282028.518.52013359.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460شهد السيد عيد الحميد العزازى62313

283016.52615.51811659.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460شهد تامر عبد اللطيف فوزى ابوالوفا62314

29.52717.524.51218110.569.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460شهد محمد عبد اللـه العوضى المتولى62315

38.53019.529.519.52013759.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ضحى عادل عبد الحميد صالح سليمان62316

38.530202919.52013769.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460غرام رشاد رشدى عبد الحميد محمود عشوش62317

32.529.51727.51819.5124.549.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ليلى جمال عبد الخالق جوده62318

37302029182013449.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460لينا حامد المتولى فرج62319

362916.5291717.5127.548ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460مريم مصطفى محفوظ محمود مصطفى62320

3222.51124.59.516.599.559ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ملك سامح شحاته محمد فرج62321

35.5281928.51719.512859.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460منار مجدي عبد النبي اسماعيل خلو62322

33.527.51727.51517.5120.558.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460منة محمد ابراهيم محمد سيداحمد الهو62323

22152.58.53.51751.546.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ميرنا عماد المتولى ابراهيم شباره62324

2624.51722.59209947.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460ناديه محمود محمد عثمان62325

28.523.512.517.513.516.595.559ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460نسمه شكرى محمد على خليل62326

36.528.519281617.512859.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460نعيمه احمد محمد احمد ابراهيم62327

312214.52313.516.510459ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460هاجر رزق عوض اللـه االمام62328

3628172613.518120.559.5ادارة أجا  010ميت معاند ع م  0460هناء تامر والء ابو الفتوح يوسف62329

182082012.515.578.546ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ابراهيم السعيد حمزه جاب اللـه فوده62330

2620.516221314.597.546.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ابراهيم المقاتل حافظ ابراهيم صالح62331

3323182414.516.5112.547.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ابراهيم شلبى احمد على شلبى62332

3523.518.52215.516.5114.548.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد ابراهيم احمد همام حسن62333

2722.518.521.51516.5104.548.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد جمال عبد الهادى محمد62334

35.525.51823.51720119.548.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد حسن على حسن موسى62335

28.517.510.522.51017.58948ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد خالد عبد السالم عبد الغنى احمد62336

36.52919291919132.559ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد رضا فتحى حسن سالم62337

3728.52028.51919.513348.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد رضا فتحى محمدالمرسى62338

23.513.51019.591075.557.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد عاطف الششتاوى محمد ابراهيم62339

1613.51318.5128.57347.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد عبد الواحد شلبى محمد شلبى62340

27.522.51619.51416.599.548ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد محمد احمد الحسينى على62341

2820162113.51598.548ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد محمد احمد عطيه عبد العال62342

19.520.511.521.512.512.585.547.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد محمد عبد اللـه عبد العاطى فوده62343
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32.52416.522.51416.5109.548ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد محمد فوزى ابراهيم عبد الجواد62344

23.518.514211215.58948ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد محمد محمود بيومى بنه62345

231882012158147.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد وائل ابراهيم خالد سرارى62346

3128.51921.514.515114.547ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد يحيى ابراهيم فوده62347

25.522.51217.51318.590.557ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461احمد يحيى احمد ابو العال62348

37302026.51919132.549.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ادهم فادى السطوحى محمد الراعى62349

22.51914171412.586.577ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461اسالم صابر حسن عطيه هدهود62350

3020.517231716107.548.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461اسماعيل فوزى اسماعيل محمد عبده البسيونى62351

131510.517.511.59.567.54.57.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461اسماعيل محمد يوسف عبد اللـه شلبى62352

36261927.519.520128610ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461السيد الهادى السيد عبد الفتاح دويدار62353

35.526.518281920127610ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461السيد محمد السيد ابراهيم المليجى62354

2816.514.51814.516.591.568.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461السيد محمود عبد المطلب محمد طلب62355

000000000ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461المعتصم باللـه عبد القادر رمضان حسين62356

36.5261727.51917.512658.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461انس شحته فوزى عبد اللـه رضوان62357

19712.512911.559.53.57.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461اياد شحاته سيد احمد التهامى عياد62358

21.511.513.512.5913.56859ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ايمن حسانين عطيه حسانين62359

3627182919201295.510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ايمن عطيه احمد عطيه حسن62360

299132.5135.564ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ايمن كمال عبد العاطى ابراهيم عبد العاطى62361

171513.516111772.566.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461باسل عالء محمود احمد  حسن ابو سليمه62362

22.5151514.51218.5795.57ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461جبريل حسنى عبد اللـه احمد الجمال62363

31.522.51722.51519.5108.579.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461خالد على ابراهيم محمد التطاوى62364

2011.512.515813674.55ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461خالد محمد احمد عبد الحميد نصر الحفناوى62365

141014.514.59.510.562.54.56ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ذكريا عبد الحميد ابراهيم متولى حسن62366

3113.51715.51418916.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461رجب حسن رجب احمد الشندى62367

18.571712.512.59.567.55.57ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461رضا محمد الششتاوى محمد ابراهيم62368

33.5201720.513.519.5104.56.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461رمزى طارق خليل محمد السيد62369

2711.516.52111.51787.539.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461زكريا مصطفى زكريا مصطفى محمد فوده62370

34.52616.52717.517121.54.510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461زياد ايمن محمود عطيه النجومى62371

2014.515.5241215.5864.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461سامى جمال محمد ابراهيم البرعى62372

12.53.588.51.59.5343.55ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461سليمان السعيد السيد محرم62373

16515.521910.566.546.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461شادى ايمن عبد العاطى ابراهيم عبد العاطى62374

26.514.5162612.515.595.5410ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461شريف السعيد محمد محمد سند62375

21.511.515.524.512.51785.549.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461شلبى حسين شلبى محمد شلبى62376

6310187.516.544.546.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461صابر سامح صابر محمد جاب اللـه62377

1171023713.5583.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461صالح فوزى عطيه ابراهيم62378

21.5515.512.581462.53.56.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461صالح محمد صالح محمد عبد الدايم62379

209.516.520.511.512.5782.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ضياء طارق محمود البيومى بن62380

29.51216241314.594.55.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461طارق محمود فرحات محمد الحفناوى62381

189.512.519.57.514.5672.510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461طه عصام محمد نبيه الرشيدى62382

3220.51827.514.515.5112.5410ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عادل ابراهيم عبد الفتاح المرسى ابراهيم بنه62383

30.516.516.527.510.514101.54.58.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عبد الحميد محمد السيد عبد الحميد بنه62384

000000000ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عبد الرحمن ابراهيم السيد حسن فرج62385

25.531418.510.51271.54.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عبد الرحمن الدسوقى عبد التواب الدسوقى شلبى62386

281917.5241617104.5410ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عبد الرحمن حامد السيد شاهين62387

322718.53019.5171274.510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عبد الرحمن محمد احمد عبد الرحمن حسن صالح62388

31.528.51929.51919127.5410ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عبد السالم عمر عبد السالم متولى شلبى62389

12.569.517.55.5135158.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عبد المنعم عبد الوهاب عبد المنعم عبد الوهاب62390

33.52318191418.5107.5710ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461على معاطى ابراهيم انور الصاوى62391
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372718.52915.518.5127710ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عمر عبد الرحمن عبد الفتاح سيد احمد62392

2216.512.518.510.517806.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فارس باسم حمزه ابراهيم جاب اللـه62393

23.512.513.515111175.54.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فارس مصطفى شعبان احمد محمد سلمان62394

31.512.51518.511.511895.58.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فتحى رضا فتحى البسيونى62395

229.51317101171.558ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فتحى يحيى فتحى احمد     البسيونى62396

20.57.512168.510.564.53.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461قمر محمد عبد اللـه عبد السالم62397

34.520.517201516.51076.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461كريم شعبان ابراهيم على ابو يوسف62398

25.515161910.514866.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461كريم عبد الباسط محمد احمد الجمال62399

29.513171814.515925.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مازن محمد محمد احمد النمر62400

2921.517211520103.577ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مازن محمود عطيه احمد جاد62401

000000000ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مالك كمال السيد علي سالم62402

3115.51616.513.519.592.567.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم عبد العاطى62403

2517.51619131690.568ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد ابراهيم كمال محمد حسن62404

20161312.51013.571.55.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد احمد عبد اللـه احمد الجمال62405

20151013.5813.566.55.57.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد اشرف عبد الحى التطاوى62406

2415.5121710.5197967ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد اكرم طلعت عبد الشافى عامر62407

211613.5161018.576.568.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد رضا عبد اللـه عطيه62408

36231924161611867.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد سمير ابراهيم عطيه مرعى62409

25161623.514.519956.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد صالح مغاورى انورمحمد62410

21111517.5131777.569ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد عبد الحميد السيد عبد الحليم على62411

342919.529.519201316.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد عطيه محمد عطيه عيسى بنه62412

20413.524.51217746.58.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد عنتر ابراهيم عنترالخميس62413

25.51517.5281519.51015.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد مصطفى زكريا مصطفى محمد فوده62414

34.51918.52917.517118.55.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمد وائل جودةه شبل مصطفى62415

36.528.519.5302017134.55.58.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمود احمد متولى محمد احمد62416

3220152615.518.5108.568ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمود السعيد عبد الحفيظ السعيد محمد62417

35.5241526.516.520117.54.58.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمود جواد محمد محمود جاد62418

292214.522.5142010258ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمود متولى احمد متولى النجار62419

302718.529.51817.512359.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461محمود نصر ابراهيم رجب محمد السباعى62420

31.526203019.519.51276.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مروان محمد احمد العقده62421

34302029.51919.5132.5610ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مصطفى اشرف كمال عبده محمد نبه62422

27.52315241519.5104.577ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مصطفى محمود محمد عبد اللـه االجدر62423

28.521162715.52010877.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461معاذ محمود معوض احمد البرعى62424

3021.517281719113.579ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461نور الدين هانى الراعى السيد عرفه62425

28.525.517.528.5151911579ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461نور هانى مغاورى انور محمد62426

2915.5142414.518.5974.56.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461وجدى محمد السعيد سالم عبد اللـه62427

28.51915.52214.51799.566.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461يوسف ابراهيم محجوب محمد هدهود62428

17911191218.56844.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461يوسف السعيد مصطفى السعيد احمد حسن62429

719.5813.5108584.55ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461يوسف حاتم ابراهيم مصطفى الشيخ62430

320.5914.59.5756.56.55ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461يوسف محمود المحمدى عبد الرحمن62431

1196149.514.549.555ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461يوسف محمود يوسف السعيد62432

17.519.512.515.511.51676.56.55ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461يوسف هاني عطيه عبد العاطي عطيه62433

12137.511919.552.54.55ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ارزاق صالح عبد العليم محمد62434

28.52816.5241819.51158.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461اسراء السيد محمد عبد النور البابلى62435

2224.5162315.519.510187.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461اسراء محمد احمد محمد حجازى62436

21.51415.521.513.5198668ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461االء احمد زينهم احمد متولى62437

28281723.518.5171157.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461االء محمد عبد اللـه الحسينى هدهود62438

34.53018.528.519.5201318.510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461االء ناصر سليمان احمد سليمان البسيونى62439
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212815.5241820106.58.57.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461امنيه فيصل محمود محمد عبد اللـه62440

3329.5162516.519.51207.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461اميره ابراهيم عبد المولى حسين يوسف62441

26.52815241720110.58.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ايه السعيد مغاورى عطيه محمد62442

24.52314221719100.58.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ايه عبد النور محمد عبد النور البابلى62443

3328.51929.51717.512769.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461بتول محمد رضا عزت محمد هيبه62444

21.5221624.517.516.5101.58.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461بسمله احمد محمد احمد النمر62445

2023.514.5231720988.59ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461بوسي تامر فوزي معوض محمد62446

يا محمود فتحى عبد الفتاح62447 33.53018.528.519.520130810ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461دال

يا منير فرج السيد العباسى62448 31.5301825.51920124810ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461دال

25.519.5172215.519.599.579ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461دنيا عطيه عبد العظيم حسانين عامر62449

ه ايمن محمود كامل محمد الطنطاوى62450 3628.519.527.519.52013179.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461راوي

312616.516.514.516.5104.569ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461رقيه احمد متولى احمد عبد اللـه62451

34.529.517.5281916.5128.569ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461روان محمد عبد الفتاح ابراهيم فوده62452

36.53018291918.5132.5510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ريم عبد المنعم يوسف محمد يوسف62453

19.52017.51715148949ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461سحر ناصر حسنى فرج اللـه ابراهيم62454

2822.51312.512138832.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461سعاده محمد جالل محمد ابوزيد مرعى62455

2716.515158.5158251.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461سما محمد عبد الشافى على ابو على62456

2426.51714.515129748ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461سماح علي ابراهيم علي ابو يوسف62457

2929182115.519.5112.557.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461سناء مصطفى زكريا مصطفى محمد فوده62458

17.521.516151214825.58ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461شهد صبرى حسانين عبد اللـه62459

373017.529.51919.513368.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461شهد محمد شلبى محمد شلبى عبده62460

36.53018.529.52019.5134.57.510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461شهد محمود مدحت محمود محمد زين62461

16.59.5155.5101256.53.55.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461صفاء نبيل محمد شريف يوسف62462

25.522.517911.515.585.54.56.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461عواطف عصام عبد المعطى عطيه62463

34.53017.52720201296.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461غاده محمود هارون عبد الحافظ رضوان62464

36.53018.528.519.52013369.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فاطمه احمد عبد العظيم ابراهيم شلبي62465

16.55.59.562939.542ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فاطمه عادل محمود مناع62466

000000000ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فاطمه عبد الهادى محمد جاد باضون62467

2124.515128.59.5814.56.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فاطمه ياسر شحاته محمد ابراهيم62468

13.515157.5295335ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461فرح محسن محمد عطا سيد62469

31.5301828.518.520126.569.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461لقاء محمود احمد على شلبى62470

2227.516.5181420985.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مرام ابراهيم مصطفى محمد جاد شلبى62471

27.52716201219.5102.559.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مريم ايمن مسعد الحسينى على زين الدين62472

3529.518.529182013058.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مريم حماده محمد احمد السيد62473

30.527.517.52514.519.511559ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مريم عبد المقصود مغاورى عباس خضر62474

19.526.5171710199059.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مريم عطيه احمد السيد الرفاعى62475

21.526.516.513.59.51787.559ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مريم مصطفي صابر عبد المعطي حسن62476

20.5291514.57.515.586.569ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ملك عبد الفتاح سالم مبارك سالم62477

ه عطيه ابراهيم حميده62478 159.5114.5113.54146ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461منه اللـه عبد االل

2830192716.519.5120.569ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461منه اللـه عبد المنعم احمد عماره62479

21301722.51219.5102.569.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461منه اللـه عصام شلبى محمد شلبى62480

30301726.51818.5121.5510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461منه اللـه عالء ابراهيم السعيد محمد62481

27.521.516.520.51316.59959ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461منه عمار محمد جاد62482

29.529.518.52216.516.5116610ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461منى توفيق محمد ابوالمجد صايمه62483

25.52413.512.58.5208469.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461مياده محمد عبده العوضى الرشيدي62484

34.53017291718127.559ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ميرفت طارق عبد اللـه احمد عبد هللا62485

36301829.52019.5133.55.59.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ناديه طارق السيد احمد يونس62486

25.52512.517718.58759.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ندي ايمن عبد العاطي ابراهيم عبد العاطي62487
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292717.5181019101.559.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ندى عبد الناصر يوسف عبد اللـه شلبى62488

322915.5191516.5110.559.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ندى محمد الجندى محمد محمد62489

000000000ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ندى وائل السيد محمد السيد عنان62490

30.530162114.51911277.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ندى وائل جوده شبل مصطفى62491

29.528.51926.51720120.57.58.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461نرمين ايمن عبد العاطي ابراهيم عبد العاطي62492

3428192918201287.510ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461هاجر حامد محمد عبد الواحد جاد62493

27.523.5151913.51698.567ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461هاجر رضا السيد محمد على مصطفى62494

313018.5291920127.5810ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461هبه حماده محمد فهمى عبد الرازق62495

2519.517.52515.519102.588.5ادارة أجا  010فيشابنا ع م  0461ياسمين ممدوح مرتضى محمد جاب اللـه62496

912.51526.5814.57177.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462ابراهيم حماده ابراهيم عبد المقصود جاب اللـه62497

2419.515.526.51318.598.577.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462ابى اشرف سراج عبد الغفار62498

69.510.520.54.511.5514.55.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462احمد السيد التهامى عطيه مرعى62499

172118.525.51219.59479ادارة أجا  010السالم ع م  0462احمد ربيع عبد المولى محمد سرور62500

30.53019.52817.520125.58.59.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462احمد صالح الششتاوى محمد عطيه62501

2317.519.521.5121693.57.56.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462احمد محمد احمد مصطفي محمد62502

33.52619291816125.57.58ادارة أجا  010السالم ع م  0462سامح محمد احمد علي علي ابو حجر62503

12.518.519281918.59788.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462عبد الناصر حازم عبد الناصف محي سيفو62504

3424.518.5261713.512089ادارة أجا  010السالم ع م  0462محمد احمد صالح محمد عوض62505

34.52518.527.515.5181219.59.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462محمد رضا العوضي عطية الغريب62506

37251828.51819.5126.589.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462محمد صالح حامد علي بدوي62507

35.524.51726.51719.5120.57.58.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462محمود اشرف محمود ابراهيم حسن62508

393018.529.519.520136.589ادارة أجا  010السالم ع م  0462نديم محمد عطا اللـه على62509

382918.528.52019134810ادارة أجا  010السالم ع م  0462اسماء طارق ابراهيم علي محمد62510

25139.515.57.510.570.588.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462ايه رمزي محمود محمد صالح62511

38.52917.5261819129510ادارة أجا  010السالم ع م  0462ريم احمد ذكى السعيد فوده62512

3115.51013109.579.56.57.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462شيماء حمادة احمد علي متولي62513

31616.51415.513.58388ادارة أجا  010السالم ع م  0462علياء وائل عبد العزيز محمد الموافي62514

3315.51217.51514.5938.58.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462غاده مرزوق فرج ابراهيم سرور62515

24.51012.51610.51373.58.58.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462كريمه محمد عبد السيد ابراهيم سرور62516

33.58.516181316898.58.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462مريم ابراهيم معوض مرسى على سليمان62517

341316.517121092.578ادارة أجا  010السالم ع م  0462مريم صالح رضا احمد االمام62518

38301829.51920134.58.510ادارة أجا  010السالم ع م  0462ملك هاني ابراهيم عبد المقصود جاب اللـه62519

331915.520.515.513103.589ادارة أجا  010السالم ع م  0462ميرهان لبيب معوض علي احمد62520

34.52216.52218.516113.58.510ادارة أجا  010السالم ع م  0462ناهد السيد احمد السيد متولي62521

351714.517.514189889ادارة أجا  010السالم ع م  0462نورا ابراهيم مغاوري ابراهيم حسن62522

34.517.5131513149389ادارة أجا  010السالم ع م  0462نورا يحي زكريا عطية ابراهيم مرعي62523

35.513.5151513.51592.55.59.5ادارة أجا  010السالم ع م  0462ياسمين حسني محي سنبو رمضان62524

35.520.51614151610189ادارة أجا  010السالم ع م  0462ياسمين عادل محمد عطيه الصاوي62525

26.56.57.5127.57.5607.58ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463احمد ابراهيم محمد ابراهيم محمد62526

32131225.514.513.59788ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463ضياء محمد حسن ابو زيد62527

765.58.514287.56.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463على عيد على على على62528

26.51513.52011.51286.57.59ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463عماد الدين محمد عمر مكاوي عمر62529

23.51511.517.510.512.5787.58ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463فارس رضا ابراهيم عبد النبى62530

312516.5241718113.575ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463محمد احمد رجب محمد عبد الرحمن62531

15.510.5916.5815.559.56.52ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463محمد احمد على محمد ابو زيد62532

24.51911.52411.517.590.57.55ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463محمد مصطفى محمد السعيد ابوزيد62533

21.513.58.52471574.56.53.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463محمد نجيب مصطفى نجيب ابوزيد62534

5.510.54.520.54.511.545.553ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463محمود ابراهيم طلبه ابراهيم طلبه62535
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8.54.5516.58842.552ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463محمود احمد متولى ابو زيد احمد62536

21171022.5131683.55.55.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463محمود اسماعيل عبد اللطيف السيد محمود62537

86.54.51538376.51.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463مصطفى وحيد مصطفى السعبد62538

2921.514.52314.516.5102.586.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463اسماء انور بدوى رزق بدوى62539

811.54.517614.5477.55ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463اشجان رضا السعيد عبد المطلب62540

2421920.511.517867.55ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463انجى محمد عبد الحى محمود خميس62541

14.59.53.5161.512457.54.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463تهانى طلعت عزيز محمود منصور62542

000000000ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463شهيناز اشرف محمد الششتاوى62543

31.51811.52416.518.5101.584ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463فاطمه ابراهيم محمد ابراهيم ابو السعود62544

157.572210.517.56282.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463فايزه انور صالح محمد عامر62545

16145.51910.517.56583ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463نسمه طارق محمد عبده يوسف62546

21.525621.59.519.583.57.56ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463نورهان ابراهيم الدسوقى محمد الدسوقى62547

25269.5271417.5101.57.56.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463هاجر على محمد محمد على62548

302814.52618.516.51177.58.5ادارة أجا  010عزبة ابو زيد ع م  0463ياسمين بالل محمد بالل رمضان62549

35.52718.5281919.51288.59ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ابتهال السيد عبد المطلب احمد احمد المليجى62550

3327.519281920126.599ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اريج محمود حسن حسن مصباح62551

31.529.52023.51318117.58.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسراء حاتم محمد نور الدين محمد فرج62552

322718.523.51316.511473.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسراء عبد المنعم محمد يوسف عطيه62553

35.525.51924.513.5171187.53.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسراء محمد محمد ابراهيم جندى62554

35.527.5192820181308.54ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسراء محمد محمد ابو عرب الغباشى62555

3626.519.528.51917.5129.583ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسراء محمود عطيه احمد سعيد62556

302319.5271715116.58.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسماء احمد محمود محمد طلخان62557

3224.520231517114.576.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسماء السيد عبد الجواد سليمان سليمان قمر62558

32241824161911487ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسماء عبد الهادى محمد سويلم على62559

2721.51814171997.57.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسماء محمد جوده على62560

2723172214.518.5103.57.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسماء محمد على ابراهيم محمد62561

3014.518.520.51115.594.55.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اسماء محمد محمد رضا حسانين62562

26.519.518.52511.517.510177ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464االء ابراهيم ابراهيم نصر العيسوى62563

2726.517.52711.513.5109.57.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464االء احمد منصور محمد منصور62564

35.529.51928.518.5201317.59ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464االء محمد عبد المنعم احمد سليمان62565

28.520.517.517.58.514.592.551.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464االء ياسر محمد محمد احمد62566

31.52819.5281918.51268.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464الشيماء خالد محمد محمد رزق62567

3623.51924.5142011786ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464الشيماء عبد الغفار سمير عبد الغفار علي62568

2713.51511.516178385ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امانى السيد عبد المنعم السيد سالمه62569

19.586.5106135061.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امل احمد سعد سليمان62570

194.5611.55.516.546.553ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امل رضا الصاوى ابراهيم الصاوى62571

215.511131014.560.563.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امل محمد حموده محمد حموده62572

34.529.519.528.519.519.5131.56.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امنيه ابراهيم احمد المرسى جالل62573

313.517.51712.510.581.584ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امنيه السعيد عبد اللـه محمد62574

33.523.51929.518.519.512485ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امنيه ماهر عبد الموجود احمد جاد62575

2912.513.522.5101787.56.52.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امنيه محروس عبد الجواد محمد الغرباوى62576

2920.517.529.51218108.56.54ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امنيه محمد احمد مصطفى السيد62577

35.522.518.53018.518.512555ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464امنيه محمد حامد محمد ابوالسعود62578

39.528.519.529.519171365.59.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اميرة السعيد ابراهيم على جاد اللـه62579

37.530193019.518.513666.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464اميره اسماعيل السعيد اسماعيل عبد الرازق62580

382619.529.519.517132.567ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464انجى جمال محمود عبد العال سليمان62581

34.524.518.5301915.5126.566ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464انجى عماد توكل صابر جالل62582

25.54.5101911167085ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايمان اشرف محمد طلخان على62583
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35.523.51822151711465.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايمان محمود السيد ابو الدهب62584

000000000ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايمان محمود محمد السيد درويش62585

3425.517.523.51518115.576.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايناس احمد السيد محمد البلتاجى62586

22.58131551663.56.53ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايه احمد متولى المتولى شميسه62587

16.52.5713312.5426.51.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايه السيد عبد الرحيم ابراهيم62588

27.517.51616.59.5198765.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايه خالد محمد على شبانه62589

261514.51914.5188966.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايه عبد الجواد اسماعيل على ابراهيم62590

231312.58.512146956ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايه محمد السيد محمد على62591

27.526.517.519.514181056.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ايه وليد عبد العال حسن ابو الدهب62592

3328182517.520121.566ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464بسمله على عبد الهادى ابراهيم62593

332317.52614.5161145.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464بسمله محمد احمد محمد العوضى62594

168.513.515.510863.563ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464بسمه محمد محمد فرج اسماعيل62595

28.51318.51812.51790.577ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464بسنت محمد محمد على رجب62596

30.51917.517.51418.598.556ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464تحيه سليمان سليمان الخولى62597

2817.5172011.518947.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464جهاد مجدى حسن محمد عوض62598

31.52618.521151811267ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464جهاد محمد ابراهيم عبد الهادى62599

3022.516.523.51619108.565ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464جهاد محمود عبد الباسط عبد العال ابراهيم62600

2713.516.51814208967ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464حبيبه اشرف محيى السيد السباعى62601

2212.514.515.59.515745.59ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464حبيبه حسين صابر حسين ضاحى62602

32.527.5202817.517125.569ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464حنان مجدى محمد وفائى فتوح عمير62603

2216.598111666.56.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464حنان محمد نادر محمد ابراهيم62604

238.513.511.561662.55.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464دعاء عبد المقصود احمد عبد المقصود62605

292214.525.518.517109.569ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464دعاء نزيه على عبد الجواد حسن62606

2720.516.52618.518108.557.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464دنيا ابراهيم مصطفى عبده طلخان62607

2410.516178.51576510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464دنيا عالء احمد عبد الجواد السعدنى62608

3113182218.515.5102.56.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464دنيا وليد السيد محمد رضوان62609

383018.52516.5201287.59.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رؤى رافت محمود عبد العال سليمان62610

يا رضا عبد الجواد سعيد جمعه62611 35291824.517.52012489.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ران

يا محمد عبد القادر ابراهيم على سعد62612 37292029.52020135.579.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ران

23.5121720.515208879ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رحاب مجدى السيد عطيه ابو سليمان62613

28.510.516.519.51620916.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رحمه طارق محمد رزق عوض عمر62614

30.52816.525.51719.5117.578.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رحمه عبد الدايم عبد المنعم السيد السباعى62615

35.526.520302020132710ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رحمه محمد عطيه عطيه فرج62616

30.525.519.520.5151811167.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رغد رضا احمد احمد الخولي62617

291612.518112086.569ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رقيه ابراهيم ابراهيم يوسف فتوح62618

2569.51161857.569ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رقيه احمد سعد سليمان احمد62619

392920302020138710ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رقيه حسام الدين محمود عبد الوهاب البسيونى62620

3126.519.526191812279.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رقيه حسن محمد عطيه مخلوف62621

36.52920302020135.57.510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رقيه عمر ابراهيم شحاته هيكل62622

23.5211416.511.517.586.5610ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رقيه محمد الشحات عبد الحميد سيد احمد62623

36.5292029.519.520134.57.510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رقيه مصطفى محمد محمد العوضى62624

211111.51291564.55.59.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رنا ابراهيم السعيد عبد البارى احمد62625

35.5292027.520181327.59ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464رنا محمود سيد احمد احمد الطحان62626

36272029.52020132.5810ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464روان السعيد احمد محمود مشالى62627

272019.5181719.5101.57.510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464روان محمد عبد الحى عبد الجواد62628

35.5252022.519.517122.56.510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464روان محمد على محمد طلخان62629

38.530202818.52013587.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ريهام السعيد محمود النجومى محمد62630

31.514.5141414198884.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ريهام سامى حلمى احمد البسيونى62631
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353019.5281920131.576ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ريهام ناصر الدين مصطفى عبد الجواد62632

3321.5192619.5201196.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464زهوه محمد فتحى الشريف62633

36302029202013578.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464زينب ايهاب محجوب احمد المليجى62634

3371577.514.569.554.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ساره احمد عبد الفتاح سليمان المرشدى62635

312719.5251918.5121.576.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ساره مجدى سليمان رضوان سليمان62636

38.530203019.5201387.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ساره محمد احمد عبد الحميد مصباح62637

27.517.51325.51314.596.55.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464سالى عبد اللـه عبد هللا محمد طه62638

27.511.514.5141316.580.56.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464سعاد صبرى محمد عبد المنعم محمد62639

251312.513.514.51878.56.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464سلمى محمد عبد النبى يحى زكريا62640

26189.518.512.51584.566ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464سلوى محمود محمد محمد اسماعيل االمام62641

28.52517.525.51820114.57.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شاهنده احمد محمد عجمى62642

28.527.513.5201614105.58.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شاهنده عبد الناصر فاروق احمد طلبه62643

29.515.51814.51017.587.556.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شاهنده فتحى سامى عبد العلبم الشرباصى62644

31261724.517.5201167.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شاهيناز احمد محمد عجمى62645

27.558.512816617.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شروق احمد متولى السيد ابوالدهب62646

28.54151415.516.57774.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شروق احمد محمد عطيه ابراهيم االمام62647

22.515.51419.517.5188975.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شروق عبد الحميد عبد الفتاح عبد العزيز62648

32.522.518.52415.517.511375.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شروق محمد السعيد حسنين محمد جندي62649

214.51313.5516.55764ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شروق هشام مصطفى محمد62650

291116.514111781.574ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد احمد عبد اللـه احمد ابو الحسن62651

2015.512.5125.51665.55.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد السيد صابر رمضان حسين صباحى62652

292618.5191517107.55.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد الشحات سامى عبده الشرقاوى62653

39.5302029.52019.513967.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد حسنى محمد زين العابدين احمد طلبه62654

2018108.5101766.573.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد حمدى محمود عبد الحميد الصباغ62655

37.5251317.510.520103.565.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد رضا احمد السيد السيد62656

2927.517.5271419.51155.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد رضا فوزى محمد شبانه62657

32.526.52020.514.516.51145.59ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد سعد اسماعيل محمد عوض62658

3728.51623.517.516.5122.54.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد عبد الغنى عبد المنعم ابراهيم داود62659

242516.52010.512.5966.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد مجدى السيد احمد السعدنى62660

19.519.59812.51568.53.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد مجدى محمد رضا عبد الفناح البلتاجى62661

30.523.517.515.510.51797.545.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد محمد عبد الحميد حسن ابو شتيه62662

19.5138.5869554.53ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد محمد عبد العليم محمد62663

34302026182012858.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد محمود محمد ابراهيم حسبو62664

202011.511816.570.54.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد منير محمد مراد شاهين62665

30.5261718.515.516.5107.546.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد هانى توكل العوضى عبد الرحيم62666

2816.517.511.514.515.58887ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شهد وائل على السيد على62667

32.527.518.5211416.5113.54.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شيماء محمد احمد محمود مشالى62668

2418148.5515.569.554ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464شيماء مصطفى البرعى عبد الجواد محمد62669

1786.56.56114473ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464صفاء السباعى عبده حسن حجازى62670

3830203020201385.510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ضحى عالء منير سليمان عبد العزيز62671

363017.5241820125.576ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ضحى محمد محمدى ابراهيم عبدون62672

39.53020302019.5139.5510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464عبله عبد الوهاب ابراهيم زكى عبد المعطى62673

3119.517.516.51016.594.58.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464عزه ابراهيم محمد فرج62674

2114.510.511.5813.565.543.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464عزه احمد محيى الدين طلبه سالم62675

158.510.596124952.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464عال مصطفى احمد عبد المقصود62676

3729202215.518123.54.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464علياء حاتم محمدعبد الباسط محمدموسى البريشى62677

3628.519.524.51920127.588ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464علياء حماده موسى محمد سالم62678

2712714.510.5157184ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464غاده محمد احمد عبد الهادى احمد62679
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34.52719.5261918126710ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464غدير مصطفى محمود عبد اللـه62680

2317.512.521.514.516.5897.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاتن فرج اللـه حسن محمد ابراهيم62681

35.53018.52917.519.5130.588ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاطمه احمد عبد المنعم عبد المعطى قمر62682

30.520.518.51614.513.51007.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاطمه الزهراء خالد ابراهيم محمد السيد62683

39.5302029.5202013999.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاطمه ضاحى فوزى عبد القادر المسلمانى62684

29.519.513.517111790.57.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاطمه عبد اللطيف شفيق عبد اللطيف ابراهيم62685

3123.51717.513.520102.579ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاطمه عبد اللـه على عبد هللا على عيسى62686

35.529192618.51912889.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاطمه عبده مصطفى عبده على حماده62687

28.51518181116.590.58.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فاطمه هالل محمد هالل مصطفى الجمال62688

2713181610.51884.56.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464فلاير محمد صبرى الشحات62689

32262020181811666.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مارى صبرى فهمى عطيه منصور62690

26.51817.57.51316.582.54.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مروج ابوالخير عبد الرافع سالم ابو الخير62691

28211914.51513.597.565.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مروه السيد حسن اسماعيل رزق62692

363020211914.51265.53ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مروه جمال عبد المولى المرسى محمد62693

342416.51416.515.51055.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مروه حمزه عبد القادر محمود شجاع62694

30.525.517.5261519.5114.554.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم خليفه الهادى ابراهيم على ابو سالم62695

36292028.51820131.568ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم شلبى ابراهيم محمد جاد62696

3630192418.520127.563.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم عبد المنعم عبد اللـه احمد ابو الحسن62697

38.52920302017.5137.573.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم على محمد الشريف62698

38.530202819.5201366.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم محمد ابراهيم عبد الجواد المرشدى62699

37.5302029.52016.513768.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم محمد رضا سالم ابوالخير62700

3324111817.513103.553.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم محمود احمد المرسى درويش62701

38.529193019.52013659ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مريم هدهود محمد الغريب هدهود62702

333013.5252020121.572ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مسك على عبد السالم اسماعيل مصباح62703

31.52815.524191711855ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ملك السعيد محمد السعيد حسن62704

32.5301618.52017.511753ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ملك السعيد مسعد حسن عبد الرحيم62705

2612.51417.513.51683.585ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ملك امام عبد الخالق عبد اللطيف الشريف62706

3421.517.525.519.51711884ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ملك عبد القادر شوقى عبد القادرعبد الرازق62707

23613.57.59.51059.571.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ملك ياسر محمد محمود62708

208116.59.512.55550.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منال محمد سالم سالم مجاهد62709

11.58.54.57.5412.53657ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه اللـه احمد حسنى المغاورى62710

36.529.52029201513557ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه اللـه اشرف عبد المنعم الشريف62711

37.529.52027.52018134.559ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه اللـه السيد فتحى حسين صالح62712

37.529.52028.519.515.5135510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه اللـه المرسى المرسى عبد اللطيف وفه62713

25.51818.513.51218.587.554ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه اللـه رضا عبد الجواد على ابو موسى62714

35.529.51927181812979.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه اللـه سامى عبد الحميد على شامه62715

36.529.5192919.518133.579ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه اللـه نصر محيى محمود احمد62716

25.51712.514.514.5198456ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه صالح حلمى السيد سليمان62717

30231922.51717111.559ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منه محمد عبد الجواد محمد محمد62718

38301928.519.519.513559.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منى النبوى محمد محمد سعد62719

2918161816.517.597.555ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464منيره احمد ابراهيم عبد اللطيف حسن62720

22161723.5181796.555.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مها حماده محمود محمد عوض62721

2822.520281916117.559.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مى احمد محمد محمد حموده62722

34.527.520302020132710ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مى عبد المنعم احمد احمد نصر62723

29.522192518.517114610ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مى على عبد الموجود حسن سالم62724

201016.5914.5157069.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464مياده رضا ابراهيم عبد المجيد جابر62725

2624.51511.514.51891.569ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نانسى احمد محمد احمد62726

19.51313.51415.517.575.568.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندا بليغ حمدى عبد العظيم ابراهيم62727
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241814.51714.5178868.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى احمد شوقى السعيد عبد المعطى62728

32.5261027.514.58.5110.557.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى جمال اسماعيل جاد اسماعيل62729

27.514171713.5188976ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى حسنى احمد محمد عبد القادر62730

31.52217.521.516.51710985.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى خالد حلمى عبده هيكل62731

2715.51226.58.51589.586ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى محمد عبد المولى المرسى محمد62732

34.522.52026.519.519.512386ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى محمود عبد الدايم رزق المرسى62733

352818.515.519.519.5116.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى وليد عبد الغنى احمد عبد الغنى62734

30221312.5172094.577.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ندى يسرى على على مصطفى62735

3729.518.5211818.512458ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نرمين وجدى محمد محمد جمعه62736

392920302019.513889ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورا احمد حسن احمد محمد62737

37.528.52028202013488ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورا علي عبد الرحمن على سالم62738

33.5211726.5191511785ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورا محمود عبد الدايم رزق المرسى62739

25.52013.523.511.515.59476ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورا نصر عبد العليم احمد خليل62740

3329.51927.518.519127.586ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورهان السيد عبد النور احمد المتولى62741

30.57.514.51813.519.58468ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورهان المتولى ابراهيم المتولى محمد البسيونى62742

29.52019251716110.577.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورهان جمال محمد محمد السيد القصاص62743

36.525.519.528.518.515128.587.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورهان عبد اللطيف عطيه عبد اللطيف62744

36.5252029.519.520130.587.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورهان عطيه محمد الغريب62745

2761221.5101476.577ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورهان مجدى محى احمد الصيرى62746

151.55.516.54942.574.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464نورهان مسعد عيد ابراهيم62747

244.513.51810.515.570.576.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هاجر حاتم السيد عبد الوهاب ابوالحسن62748

371818.527.518.517119.586.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هاجر محمد احمد عبد الباسط احمد62749

39.5262022.519.516127.586ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هاجر محمد عيد محمد السيد62750

26.512.518.518.513.51689.586ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هاجر محمد محمد يوسف عطيه62751

27.517.517.524.515161027.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هانم السعيد عبد الوهاب مشالى62752

1714.51512.54.51663.57.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هبه اللـه محمد ابراهيم محمد محمود62753

3125.515251420110.57.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هناء حماده محمد عبد السالم ابراهيم62754

15.5712.5132.51850.57.53ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464هند محمد السيد ابوالمجد فرج62755

37.53018.529.52019.5135.57.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464وسام خالد فاروق احمد طلبه62756

3727.51928.518.520130.58.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464وفاء احمد محمود محمد طلخان62757

8.55.512.510.53.514.540.57.54ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464وفاء محمد حسنى عبد الدايم خضر62758

18.56.514.5121012.561.57.54ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ياسمين ابراهيم الحسنين ابراهيم ابراهيم62759

3324.517281719.5119.58.59.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ياسمين رضا يوسف محمد يوسف62760

36.526.519.527.5171812797.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ياسمين سامح مصطفى عبد الوهاب ابوالدهب62761

19812.518.53.51461.55.53ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ياسمين عابد احمد محمود ابراهيم جندى62762

3329.519.53019.520131.598.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ياسمين عبد العليم محمود احمد الحالج62763

221115.522.513.51884.564ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ياسمين عبد المولى احمد عبد القادر جندى62764

171213.5183.5176453ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنات  0464ياسمين محمد صبرى مصطفى محمد62765

21.512.51121.513.5188044ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم اشرف محمد على حماده62766

26.5201323.515.51998.554.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم حسام الدين ابراهيم المتولى62767

2118112412.52086.54.54ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم حمدى ابراهيم محمد محمد62768

3019.516.52614.520106.574ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم رضا ابراهيم عبد الحميد حبيب62769

2210162313208455ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم صبرى سليمان رضوان سليمان62770

2510.514.523.511.519855.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم عبد الهادى صالح عبد الهادى62771

2412.517221019.585.566ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم عمران ابراهيم اسماعيل ابو المعاطى62772

252116.52815.52010668ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ابراهيم محمد السيد يوسف محمد62773

2521.51628.5172010849ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد اشرف احمد عبد الدايم خضر62774

33.53018.529.51819.5129.56.59.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد اشرف محمدعبده اسماعيل62775
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2110.511.52415.51882.546ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد ايمن السيد على بدر62776

23.511.5102314.518.582.543.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد جمال السعيد عبده اسماعيل62777

3223.511.5261719.51106.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد حجازي محمدي حجازي سند62778

32.525.5182718.519.5121.579ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد حسام الدين حسن محمد62779

2420152512209656.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد حسنى عبد الحميد محمد عماره62780

2623.514.52515.520104.577ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد رضا عطا عطا احمد62781

2420.51325161998.564.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد رضا محمد ابراهيم نصر الخولى62782

28.522.5182519.519113.565.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد صبرى ابراهيم السيد بدر62783

35.5271929.52019131510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد عبد العال ابراهيم محمد السيد السبع62784

1519.512.52411.51782.54.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد عبد المنعم حجازى عبد الرافع62785

3425.519.529.519.5181283.54ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد عبد الوهاب السعيد احمد62786

22121619.515.5208555.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد عالء الدين فاروق احمد سليمان62787

11.591319.51316.5663.53.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد عالء محمد الطحان62788

251211.519.511177943.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد فتحى محمد فوزى عبد العال نصار62789

15119.521.51017.5676.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد ماهر حلمى عبد الجواد سليمان62790

3829.51929.520191367.59ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد مجدى محمد محمد سعد62791

3628.517.529.52020131.558.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد احمد ابراهيم السحرتى62792

13.591220.511.51466.544.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد حسن على حسن62793

171311211113.57354.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد شوقي احمد المرسي62794

2218.51421.512168844.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد عبد الباسط عبد العال سالمه62795

35.528.519.53018.51713255.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد عبد المعطى زكى عبد المعطى62796

15.581421.512147173ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد عبد المقصود احمد جاد62797

17.5716.525.5141880.554ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد عبد النور احمد متولى62798

26.5171826.51619.510443.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمد عبد الوهاب احمد محمد رمضان62799

11.551122.510.515.560.562.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد محمود احمد المرسى درويش62800

16.54.5122210.51765.563ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد ممدوح احمد احمد شحاته62801

238.513.52412.518.581.563ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465احمد نبيل محمد عوض مخلوف62802

2922.51223.515.515.5102.564.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ادهم احمد محمد محمد منصور62803

2917132214179565.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ادهم شريف محمد السيد ابو هباله62804

27.52011.520.51112.590.565ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ادهم عبد اللـه احمد محمد غانم62805

24.5181319.58.51183.566.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465اسالم السعيد عبد الباسط احمد الجبالي62806

26.528.513.5221116.5101.586ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465اسالم محمد بهجت عطيه عبد اللـه62807

27.528.515.524.5141411085.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465اشرف احمد احمد محمد االمام62808

24.52410.52111.51691.563.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465اشرف رجب احمد البهى62809

27.527.513.523.514.514.5106.57.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465الحسينى محمود الحسينى احمد عماره62810

282815.525.51614.511384ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465السعيد ابراهيم على ابراهيم عبد الواحد62811

251911.523.511.513.590.585ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465السيد جمال صالح محمد علي62812

9.511.56.519710.553.57.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465السيد حماده رضا السيد62813

1813719.510.514.5685.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ايمن ابراهيم السيد ابراهيم62814

2728.515261914115.57.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ايمن محمود حلمى محمد مصباح62815

28.528.51728.51914.5121.586ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465بالل احمد محسوب عبده62816

17201215.51211.576.575.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465جمال صبرى احمد احمد الخولي62817

283012.520.513.512104.586ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465جمال محمد حسن محمد حموده62818

15.51712.516.5811.569.57.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465جمال محمد محمود محمد طلخان62819

252214.51314.5128985ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسام الدين ابراهيم عبد الجواد البسيونى62820

30.5261725.517.519116.585.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسام الدين فاروق فرج ابراهيم غيث62821

1814.557.53.512.548.585ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسام وائل ابو بكر عبد الرحمن سويفي62822

21.519.59109.511.569.57.53.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسن ابراهيم حسن العفيفى62823
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2319912.591072.575ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسن تامر ابوالمحاسن راغب حجازى62824

21177.5119.510.56674.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسن سالم عزت سالم جابر62825

3125.51727.517.519.5118.588ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسن سعد اسماعيل محمد عوض62826

35.526.518.5292020129.589ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسن عبد المنعم حسن احمد عوض62827

2113121710.518.573.566.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حسنى عبد الحميد محمد محمد ابوسليم62828

15211019.510.5167687ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حلمى السعيد حلمى محمد السعيد62829

29261628171811666ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حلمى ايهاب حلمى ابراهيم فرج غيث62830

2727.518261617.5114.588.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حلمى رضا عبد النور ابراهيم62831

22.524.51322.5151897.57.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حمدى طارق حمدى المرسى محمد62832

2023.516.52615.517.5101.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465حميد محمد احمد محمد الشحات62833

3426.518.529.519.51712886.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465خالد على محمد المرسى محمد62834

24.526162116.51810486ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465خالد عمرو محمد محمد رزق62835

28.526.5152617.517113.586.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465خالد محمد احمد محمد البيومى62836

1618.591410.59.56886ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465رامى حبيب عبد الحكيم حبيب سليمان62837

1810.51113.57.51960.585ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465رضا حسنى محمد عبده اسماعيل62838

71712189.51863.585.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465رضا صبرى احمد عبد الطيف السيد62839

23.526172415.517.510684.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465رضا عبد الرحيم علي عبد الوهاب عبد الرحيم62840

272317.523.513.517.5104.584ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465رضا محمد رضا عطيه عبد ربه62841

2322.51418.514.518.592.585.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465رضا منصور محمد رضا منصور الغباشى62842

292913291818.511887ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465زياد احمد السيد حسن ابو الدهب62843

916.510.5206.518.562.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465زياد السعيد المتولى السيد الرفاعى62844

352718.529.519.517129.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465زياد عبد الجواد احمد الشريف62845

2424.58.515.55.5147874.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465زياد محمد السيد عبد المعطى حسن62846

2224.59.520.57.513.5847.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465زياد هيثم السيد عبد المنعم ابو على62847

3829.517.52819.518.5132.57.59ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465سعد مصطفى ابراهيم محمد السبع62848

11.519.55.514.55.59.556.575.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465صالح الدين ابراهيم اسماعيل على62849

15189157.510.564.557ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465صالح محمد صالح محمد حسن62850

241571610.516.572.556ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465صالح نصر متولى حسين عمير62851

31.520.5162116.517.5105.546ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465ضياء الدين محمود دع االنصاف على جندى62852

2921132216.514.5101.556ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عادل سليمان ابراهيم السيد بدر62853

16161214814664.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عادل محمد محمد محمود محجوب62854

201711.520101578.55.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الحميد ابراهيم محمد عبد الحميد احمد62855

30.52419251514.5113.566ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن السيد محمد حسن سالم62856

2924.517.528.51613.5115.566.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن رضا عبد المعطى محمد ابراهيم62857

28.52619241218.5109.555.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن سمير حسن محمد ابراهيم62858

28.5281823.5191611764ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن على محمد رضوان السيد62859

15.518.511.5198.512.5735.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن محمد زكى محمد االمام62860

161810.5167.513.5684.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن محمد شوقي احمد المرسي62861

27.521.514201114.59454.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن محمد شوقى عبد العال محمد62862

252010.5181014.583.546.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن محمد صابر رمضان62863

272212.519.59.516.590.546ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن محمد عبد القادر محمد خليل62864

31252029.517.516.512359ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن محمد محمد طلبه ابراهيم62865

36.52918.528.517.5161304.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن محمود محمد عبد الباسط محمد مرسي62866

30.523.517.518.5131510356.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الرحمن ممدوح محمد مراد عبد السالم62867

36.519.51320.512.51610257.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد العليم جمال عبد العليم حافظ عبد الرحيم62868

291714.518.5714865.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد عطيه62869

2823.51520.59.51796.55.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد القادر صبرى عبد القادر محمود محمد62870

3524.51725.51419.51165.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد اللـه ابراهيم عبد هللا على62871
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34.522.51829.51716.5121.55.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد اللـه احمد متولى السيد عبد العال62872

17.515.51322612.57446ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد اللـه عباس عبد الجواد عباس فوده62873

2314.51621.51117864.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد اللـه ياسر عبد هللا عيد طلخان62874

2910.51617.513.518.586.54.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد المنعم ابراهيم ابراهيم محمود طنطاوي62875

2821.515.52811.519.5104.54.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد المنعم رضا منصور مصطفى منصور62876

3429.5202918.519.51314.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد المنعم عبد الفتاح محمد رضا عبد الفتاح العوضى62877

32.520.515.517.5161710278ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد المنعم محمد عبد القادر محمد على62878

17.516.513.520.58.51876.55.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد الجواد عطية محمد ابوبكر محمد الغنيمى62879

33.5241925.515.519.5117.55.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد اللـه وجيه محمد ابراهيم عبد الهادي62880

3527.518291619.5125.55.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد المنعم ابراهيم حمدان عبد الحميدالغفاري62881

33.529192916.519.512748ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عبد المنعم خالد عبد المنعم احمد سالمه62882

35.527.51929.517.5201294.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عطيه عمر عطية محمد محمد عمر62883

17.58.518.512.52.519.559.54.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عالء احمد سالمه احمد مصطفى62884

3829203017.519.5134.578ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عالء احمد عبد الحميد عبد الجواد سعيد62885

26221819.5618.591.54.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465على ابراهيم عبد الوهاب على البيومي62886

26.5241719111897.557ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465على محمد السعيد محمد ابو عيطه62887

27241720.5102098.557.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عماد محمد سالم سالم مجاهد62888

16.51213196.517.56756ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عمر حماد حسنى عبد الجواد يوسف62889

28.525.516.5271819115.57.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عمر طارق سليمان عطا احمد62890

2813.513.522.5151992.57.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عمر وائل محمود احمد ابو سليمة62891

36.53018291919132.57.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465عمرو محمد المتولى عبد الحى شلتوت62892

33.5292029.52019.513299.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465فادى فتحى عبد الحميد راغب عطيه62893

31.528.51925.51818.5122.568ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465فارس محمد الشحات احمد محمد62894

3323.519.527.519.52012368ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465فوزى محمد فوزى ابراهيم محمود داغر62895

30.526202617.5201207.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465كريم السعيد عطيه احمد شحاته62896

23.52319251720107.56.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465كريم سامح الشحات محمد لبه62897

28.52513.52114.519.5102.57.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465كريم عبد العليم عبد الحميد على مصطفي62898

27.521.5132217.514.5101.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465كريم محمد كمال الدين زكريا المصرى62899

261514.514.51313835.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد ابراهيم المتولي اسماعيل عبد الرازق62900

2118.59.51914108267ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد ابراهيم عبد المنعم حسن سيد احمد62901

32.52416211817.5111.57.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد ابراهيم محمد ابراهيم رمضان62902

2626.51625.516.519110.56.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد ابراهيم محمود محمد ابراهيم جاد اللـه62903

29.526182618.519.51186.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد ابراهيم السيد سالم62904

23.523.58.51816.516903.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد احمد الطنطاوى62905

252216.5241518.5102.556ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد احمد محمود حجازى62906

33.523.518.526.516.519118.57.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد السيد الشنيطى62907

28.516.511.51513.513.58546ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد حمدى محمد عبد اللطيف62908

10947.51015.540.54.54ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد عبد الفتاح عبد الحميد حسين62909

3328.519.5261819.51256.55ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد عبد القادر احمد المرسى62910

22.518172572089.556ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد عبد المنعم محمد ابراهيم62911

21.520.517.52511.519.59667ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد لبيب محمد عبد الحميد62912

302617.526.517.519.5117.56.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد محمد مراد احمد المرسى62913

22101022.59.512745.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد محمود ابو ابراهيم62914

3.55.582110164865.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد احمد مصطفى حسين62915

16.56.59.52412.517.5695.56ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد اشرف احمد المتولى الطنطاوى غيث62916

1512112110.517.569.556.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد اشرف حلمى ابراهيم فرج62917

34.53017.529.51919130.57.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد اشرف عطيه ابو العنين62918

14.5187.5208.515.568.557ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد اشرف محمد نجيب جاد محمد62919
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917.59.520.5912.565.546.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد السيد السيد عبد السالم ابراهيم62920

21.51812231014.584.54.56.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد السيد السيد محمد طه62921

21111524.5111882.56.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد السيد عبد الفتاح حسنين احمد لبه62922

2124.519.52516191066.55.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد ايمن حسنى محمود المليجى62923

18131522.5111979.556.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد ايهاب محمد عطيه سعيد62924

13.513.514259.517.575.55.57ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد بليغ ابراهيم شحاته محمد هيكل62925

2324.518.527.516.518.511055.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد حازم ابراهيم المتولى62926

28.52518.5281819.51185.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد حسن احمد المرسى درويش62927

2924.5192916.518.511858.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد خالد محمد الطنطاوى سبداحمد62928

3427192919.519.5128.56.58.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد خالد نصر زكى الحسانين62929

30.52717291720120.5510ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد رضا احمد مصطفى62930

111.55.5147.51339.534.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد رضا محمد السيد احمد62931

10.55.510.516.59145243.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد رضا محمد عبد الدايم عبد العال62932

16.510.57.513.58.51456.542.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد رضا محيي طلبه سالم62933

137.51012.55.51548.543.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد سامح الشحات محمد لبه62934

151610.516.56.516.564.54.54.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد سامح محمد عبد المقصود محمد حبيب62935

2014121611.51473.544ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد صبرى احمد عبد اللطيف السيد62936

2917.51718162097.546.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد صبرى محمد نجيب عبد الرافع حجازى62937

261715.515101783.545.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد صالح صالح الدين احمدالطنطاوى62938

1722.513.516.510.515.58045.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد طارق عبد المجيد عبد الجواد عبد المجيد62939

32.526.518.525.5202012359.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عادل ابراهيم السيد بدر62940

17.5814.5248.51972.53.57.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عبد المنعم ابو الفتوح حسن عمير62941

171815.516.510.51577.556ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عبد الحميد محمدعبد الحميد عبده الشريف62942

3128192720181256.58ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عبد المنعم عطيه عطيه سليمان62943

312719.52619.51812357ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عبده عبد الجواد المتولى حجازى62944

262414.52516.51610656.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عبده محمد المتولى ابراهيم عبد الواحد62945

2627.5152615.515.511056.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عبده محمد رضا عبد المنعم متولى62946

30.523.518.5262020118.557ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عطيه محمد عطيه عبدربه62947

30.529.518.527.5202012647.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد عالء السيد عطيه سالم جويلى62948

28.523.518.527.5172011548.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد فرج اللـه حسن محمد ابراهيم62949

272718.524.51919.511668ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد مجدى حماد على المرسى62950

28.524.5151811169754ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد محمد مرسى حسنين جالل62951

221915.522131691.558.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد محمود السيد على62952

2628.5162617.517.511479ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد محمود عبد المنعم السعيد عوض62953

25.52014261512.5100.568ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد محمود على محمد على سعد62954

21.515.513251114.58677.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد محمود محمد محمود ابراهيم62955

333018.526.519.516127.568ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد مصطفى عبد الحميد حسن ابو شتيه62956

32.5271423.515.515.5112.588.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد نصر منصور عبد العال ابراهيم62957

231211.5198.515.57466.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد نصر يوسف هالل مصطفى62958

30151420.51514.594.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد وائل السيد ابو المجد فرج62959

2015.59137.514.56574.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد ياسر محمود حبيب62960

25.521.514.5231313.597.585.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمد يوسف زين العابدين يوسف62961

261813.520.57.510.585.586.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود ابراهيم احمد محمد محمود62962

27.5271624.516.516111.588.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود اشرف احمد المتولى الطنطاوى غيث62963

25.528.51725.51715.5113.576ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود اشرف محمد عبد العليم محمد طلبه62964

332215.524.5111610674.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود الحسينى عبد الموجود السيد ابراهيم62965

30.517.515.510.59.51683.585ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود حسن محمد توفيق حسانين مصطفى62966

30.525.518.526.5151611666ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود حموده حسن عبد اللـه شحاته62967
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3426.51928.518.515126.585.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود صبرى محمد عبد الوهاب عبد الجواد62968

30.52118.524.51716111.577.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود صالح عبد القادر حسن عطيه62969

27201622.510.514.59686.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود عبد الحميد عبد العال عبد الحميد62970

20.52314.52110.51489.556ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود عرفه محمد احمد خطاب62971

20.5171220.57147766ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود محمد السيد محمد على62972

18.52014.596166854ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود محمد عبد اللـه رزق حسن62973

1723168.581672.554.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود محمد محمود احمد عبد الفتاح62974

36271826.518.51712685.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465محمود محمد محمود جاد اللـه على62975

323019.521.5181512164.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مختار سلمان محمد عبد المنعم البسيونى62976

252618.517101596.544ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مسعد احمد مسعد احمد طلبه62977

34.53019271916129.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى السعيد محمد عبد الجواد62978

32.52819251817122.556.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى جمال السعيد سويلم الهنداوى62979

3629.5202314.51312365ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى صالح السيد محمد عطيه مخلوف62980

24.5291913.512199864.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى صالح مصطفى نصر المتولى62981

2328.519.516.5716.594.554.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى عباس على عباس شلبى62982

33.52719.526.516.51812365ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى عبد اللـه رضا عطيه عبد ربه62983

202514.51581682.554.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى عبده محيى محمود المليجى62984

21.524.513.512.57157954.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى عماد الدين مصطفى عبد العظيم62985

2423.513.512.55.516.57965ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى محمد عبد العظيم الشافعى62986

17.516.5169417.56365ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465مصطفى محمد مصطفى احمد62987

13.517.5127.52.513.55364ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465هانى عادل عبد العليم راغب62988

3327.516.520.51417.5111.566.5ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465وحيد السعيد محي عبد الجواد البسيونى62989

33.52917.522.512.51711566ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465وسيم محمود السيد خليل احمد62990

28.52717.51614.517103.587ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465يوسف احمد السيد محمد السيد62991

33281724.516.51711988ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465يوسف احمد محمد عبد العظيم ابو جالله62992

36.527.51821.51614119.567ادارة أجا  010صهرجت الصغرى ع بنين  0465يوسف بيومى احمد محمد البيومى62993

28291825.511.51411283ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم احمد ابراهيم عرفه الشافعى62994

72210255.513.569.582.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم السيد محمد محمد ابراهيم62995

928.57.5255.51375.582ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم ايمن حمدى شعبان المنسى62996

36302029.51815133.584ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم خالد ابراهيم مسلم محمد62997

29.52717.525121411184ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم شعبان محمد ابراهيم داود62998

37.5301929.5201613684ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم على ابراهيم على والى62999

37.530203019.51813784.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم على ابراهيم محمد حليمه63000

33.52917291919127.585.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ابراهيم محمد ابراهيم محمد خضر63001

343019.53018.513.513284.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد ايمن عبد الفتاح المرسى عبد الفتاح63002

32.529.51829192012865ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد جابر حمدان ابراهيم حجازى63003

3527.516.53016.518125.56.53ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد حسن عبد الحليم حسن ابراهيم شعبان63004

7.514624512.556.55.52ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد سعد ابراهيم العوضى رزيق63005

282814.529917108.57.54ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد شفيق محمود عبد الدايم63006

34291729.510.5191207.53.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد صالح محمد احمد موسى الشاعر63007

35.528.51929.519.5201325.53.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد عبد اللـه عبد البديع محمد ابوحليمه63008

23.5271023.59.52093.56.52ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد عالء محمد القطب محمد63009

18.528.54.519.58.514.579.57.52.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد فؤاد الششتاوى مصطفى الصعيدى63010

2027.56.516616766.53ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد فرج محمد محمد ابراهيم63011

2929.51628.51417.511774ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد محمد احمد احمد محمد63012

11.526.55.5212.513676.52.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد محمد التهامى سيد احمد عبد اللـه63013

33.53016.527.51320120.574ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد مسلم عبد الفتاح مسلم ابراهيم63014

24.526.514.523.5121010136.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد مصطفى عبد العليم المتولى عبد الال63015
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30.529142715.514.51163.56ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466احمد وائل احمد عبد المجيد عبد الهادى63016

ام ناصر االمام رزق ابو العال63017 30291426.51416.5113.546ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466االم

1926.51528.51313.51026.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466الحسن الوليد مسلم احمد حسنين63018

37.53019302020136.57.56.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466السيد محمد السيد محمد شعيب63019

312913.523.5151911246ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466السيد محمود السيد ابوالنصر محمد63020

3225.51425.515.518.5112.568ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466حازم احمد السعيد محمد ياسين63021

352818.5292019130.56.59.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466حازم ايمن احمد محمد البلعوطى63022

28.5251528.51719.511466ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466حازم ياسر ابراهيم المرسى عبد الفتاح63023

38.529.515.528.519.516131.567ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466حسين عبد الهادى المحمدى عبد الهادى سالم63024

3929.518.529.52017.5136.57.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466خالد احمد عبد العزيزمحمد رزيق63025

34.52813261515116.57.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466خالد عبد المجيد عبد اللـه على االشرم63026

28.521.510.526.514.512.5101.53.55.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466ربيع محمد ربيع محمود عبد الدايم63027

29.523.51027.51510.5105.536.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466رضا تامر السيد الخضرجى جبر63028

372918.5302019134.55.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466رضا محمود ابوالفتوح البيومى الجزار63029

32.529132217.512.511463ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466زياد حسين ابواليزيد احمد النجار63030

28.52811.523151810663ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466سعد سامى سعد محمد محمد63031

2.513.58151013.5493.55.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466سعيد محمد السعيد عبد اللـه عيسى63032

19.518.511.526.513.513.589.567.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عادل تامر السيد الخضرجى جبر63033

37.52818.53020201347.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد الرحمن احمد محمد عبد اللـه والى63034

3430152614181196.50ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد الرحمن محمد احمد محمود العربى63035

9.5161114414.554.51.51.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد الرحمن محمد صبحى محمد يوسف63036

35.52218.524.517.5171187.53ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد الرحمن محمد فرحات محمد المسلمانى63037

1621712.52.514.5594.51.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد الرحيم شوقى عبد اللـه ابراهيم عسكر63038

1619.5616.53.512.561.551.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد اللـه ابراهيم السيد عزام63039

31.526152311.516.51075.52ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد اللـه احمد عبد هللا احمد سالمه63040

13.520.5918.57.513.56922ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد اللـه على حسين على شحاته63041

30201326.51119.5100.532ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد اللـه محمد مصطفى البيومى شعبان63042

1115.58186.516.5593.51.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عبد المنعم طارق التابعى محمود عبد المنعم63043

39.528.517.53017.5161336.59.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عالء محمد العراقى محمد على63044

24.512.5921.5717.574.56.54ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466على السيد محمد على قطرى63045

34.5251120.53.51694.55.52ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466على ايمن حمدين محمد الغريب63046

2418.514.512.54.515.5743.52ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466على محمد على سالمه شعبان63047

292713.5231118.5103.53.52.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عمار ايهاب البيومى السيد البنا63048

32.525.5152111181057.54.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عمرو فرج عبده ابراهيم هيكل63049

2821.514.5231119.59874ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466عمرو محمود محمد محمد احمد داود63050

856.510.52.514.532.563.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466فارس محمد الغريب محمد محمد63051

3225.517.524.51816.5117.556.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466فرج مسلم فرج الحسينى63052

25.51113.5158167352ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466كريم عالءالدين على ابوالعمايم ابوالعمايم63053

31.5251726.571910742.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466كمال محمود المكاوى عباس محمد63054

35.529202919.52013383ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466مازن محمد سعد عبد اللـه عزام63055

261110.520.54.51672.582.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابراهيم احمد محمد حليمه63056

37.5292029.5191913565.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابراهيم سعد البيومى عبد اللـه63057

34292029.519.519.513266.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابراهيم محمد ابراهيم جاد اللـه63058

1112.510111235.511ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابراهيم محمد ابراهيم مبارك63059

3321192919.518121.552ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابراهيم مسلم ابراهيم مسلم63060

24.513162213.5148953.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابو الفتوح مروان ابو الفتوح63061

1810.58126.512.55552.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابوالعنين عوض محمد يوسف63062

20.51911159.513.57551.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد ابوالنصر محمد الحسينى عسكر63063
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33.52819.530172012852.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد احمد سيداحمد التهامى سيد احمد63064

2825.5141616.519.510072ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد احمد عبد الرؤف محمد الغندور63065

21.513.510.5511.5156272ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد احمد محمد ابراهيم جاد اللـه63066

21.5612.541310.55762.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد احمد محمد احمد شعبان63067

35272029.51818.5129.554.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد اشرف محمد ابراهيم جاد اللـه63068

34.526.5203019.519130.574.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد العدوى ابراهيم العدوى صحصاح63069

000000000ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد انور عبد الكريم عبد الجيد المتولى63070

25191623.517.51710157ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد حسام ابراهيم مسلم الغمرى63071

24.51413101217.573.573.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد رضا المحمدى محمد الرفاعى63072

2315998.511.564.563.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد صالح يوسف العوضى العتر63073

362920301919.513475.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد طاهر اسماعيل محمد ابوحليمه63074

3220.519231818112.564.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد عبد الفتاح السيد ابراهيم العناوى63075

3013.517.516.515.5189353ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد عبد اللـه حمدى محمد حليمه63076

31.513.516.5161317.590.572.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد عزت محمد محمد عطيه63077

34.528202918.51913093.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد عصام البسطويسى ابراهيم عزيزه63078

33282028.51819.5127.594.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد عماد محمد اسماعيل محمد63079

13209.513.510.513.566.581ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد عنتر سالمه احمد سالمه63080

37281929192013284ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد فيصل محمد ابراهيم البنا63081

35282029.52020132.588.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد مسلم الشافعي علي حسنين63082

271216.5231617.594.583.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد مصطفى الراعى محمد الديب63083

3226.520221719.5117.582.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد هانى شحاته السعيد جمعه63084

2927.51924.51812.511833ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد هشام محمد بدر الدين محمد63085

332615.520.512.516.5107.563ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد وائل البيومى السيد البنا63086

27.523.516.515.512.51595.553ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمد وحيد محمد ابوالعنين عبد المنعم63087

8.52112.51411.514.567.551.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود احمد فاروق محمود خطاب63088

35.525.52028192012882.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود السعيد محمود السعيد هيكل63089

3.5106657.530.551ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود جمال السيد محمد الشريف63090

15.52012.5161215.57651.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود طه عبد الحليم محمود خطاب63091

35.52619.528.519.51912973.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود عباس محمود عباس محمد63092

302816.525.519.520119.563ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود عبد اللـه محمد السعيد الشعراوى63093

96714.5119.547.562.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود عبد اللـه محمد محمد شادى63094

332616.5251719117.581.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود محمد سعد البيومى عبدربه63095

32241526.51919.5116.582ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود نصر حمدين محمد الغريب63096

33.5291926.5191912761ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود وائل محمود ابراهيم ابوالعنين63097

36.52817.526.519.519.512882ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466محمود وليد محمد مروان قطرى63098

29.52516.52412.515.5107.583ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466مسعد طارق مسعد محمد ابوابراهيم63099

352619.528.5171712683.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466مصطفى ابراهيم عبد اللـه ابراهيم رزيق63100

3726.520302017133.574ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466مصطفى ابوالحسن محمد احمد صحصاح63101

15.518.510.5168.512.5696.53.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466مصطفى عباس سالمه الليثى عباس مهدى63102

192013.518.51113.5826.53ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466مصطفى عبد السميع محمد عبد السميع عبد الوهاب63103

23.525.514171117.59173ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466معتز ابراهيم حامد ابراهيم االشرم63104

23.52217.52414.517101.573.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466نادر حسن امين المغاورى الجزار63105

35.52718.529.51718.5127.577ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466يحيى صبحى محى الدين العيسوى جمعه63106

23.52215.516.515.510.5935.54ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466يوسف احمد السيد البندارى شعبان63107

38.527.520302019.513674ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466يوسف احمد محمود على السيد شعبان63108

36.526.5182617.516.5124.56.55ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466يوسف السيد محمد العوضى البنا63109

3027.51824.517.516.5117.575.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466يوسف ايمن ابراهيم محمد الرفاعى63110

3725.518.5291716.512774.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنين  0466يوسف محمد البنا عوض احمد مصطفى63111
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14.518.510.516.56.57.566.56.54ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467اسراء ربيع المحمدى حسين االشرم63112

342819.527.517.517126.573.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467اسراء محمد المحمدى جوهر محمد63113

3529.520271816.5129.57.54.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467اسماء محمد عبد اللـه ابراهيم عسكر63114

34.53020291919.5132.573ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467االء خالد ابراهيم العوضى رزيق63115

38.529203019.5201377.54.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467االء عبد اللـه على محمود قطرى63116

3929.52029.5202013874.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467االء محمد الطنطاوى بركات شادى63117

27.522.51826.51817112.573.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467االء مصطفى المرسى حسين ابو العنين63118

31.52519.51916.514.5111.579ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467امانى محمد فرج محمد ابو حليمه63119

33.5292024.515151225.58.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467امل فايز احمد عبد الفتاح احمد63120

34.5302024.519.520128.55.58.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467امنيه امين عبده ابراهيم هيكل63121

2313.511.566.51160.548ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467اميره احمد السيد صيام عسكر63122

38302028.519.52013669.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467اميره عبد اللـه اسماعيل العوض ابو العينين63123

3629.5202819.5201337.510ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467اميره محمد السيد محمد السيد63124

27.526.5191816.514107.54.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ايمان عزت محمد على السيد63125

24.51717.5911167979ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ايمان فريد احمد ابراهيم خليل63126

353020271918.513159ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ايه احمد لطفى العوضى الجندى63127

29.526.5192617191185.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ايه ايمن منصور على هيكل63128

3026.517.521.51417.5109.55.58.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ايه فيصل محمد سالمه ابو العنين63129

28.525.515.515.59.519.594.557ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ايه محمود ابراهيم محمد البندارى63130

37.5292029.519.519135.5610ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ايه نبيل ابراهيم محمد63131

2323.51511.514.515.587.55.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467بسمله ابوالفتوح مروان ابوالفتوح63132

بديع احمد سالمه63133 3026.519.524172011777.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467بسمله ياسر عبداال

38292024172012889ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467بشرى ابراهيم محرم ابوالمعاطى الديب63134

36.5282026.5182012969ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467تسنيم انور احمد الحسانين مسلم63135

000000000ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467تسنيم محمد المحمدى الرفاعى63136

19.5141413.5419655.56ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467خلود عمار المتولى محمد المتولى63137

2819.516.518.5151997.567ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467دنيا وليد ابوالفتوح اسماعيل محمد63138

34.529.516.526.517.516124.55.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467دينا احمد حسين محمد محمد63139

3729.516.526.518.5181285.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467رنا رضا محمد سليمان عبد اللـه63140

37.53017.529.518.5161337.58ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467رنا عادل محمد ابوالعمايم عزام63141

36.52920301919134.57.59.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467روان احمد البنا عوض احمد البنا63142

دا جابر السعيد على الجندى63143 38.52919.529.519.519.513689.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467روي

38.528203019.51813689ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ريم محمد ابراهيم ابراهيم شحاته63144

34.5191824.512.515108.588.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467زهراء محمد الدسوقى فرج الشيخ63145

35.5291829.519.514131.57.58.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467زينب السيد عبد الحى السيد شعبان63146

383018.5302018.5136.57.59ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467زينب عالء محمد اسماعيل ابو حليمه63147

3628202920181337.510ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ساره السعيد منصور احمد الديب63148

353019281818.5130710ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467سلوى احمد عبد الحليم حسين عبد الهادى63149

37.53018272019.5132.57.510ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467سمية الحسنين محمد عبده بكر63150

21231517.514.5119162.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467سميه احمد عبد اللـه محمد البندارى63151

37291724.51917126.598ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467شروق محمد بدير العوضى سالمه63152

3529172719.519127.57.55.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467شهد هانى محمد مسلم فرحات63153

372819.526.519.520130.56.56ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467شيرين ايهاب مسعد هالل حليمه63154

33281928.519.5201286.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467شيماء ابراهيم المحمدى جوهر عسكر63155

37.528.51830202013499ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467شيماء مصطفى البرعى احمد فايد63156

39301930202013899.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467صابرين احمد فتحى محمود الطنايحى63157

3829.520302019.5137.599.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467عزه خليفه شعبان خليفه محمد63158

272314191519.5988.53.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467عال هانى عبد المجيد احمد63159
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26.5191615.51314907.54ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467غادة عبد السالم عبد العظيم محمد محمد63160

24.51815.51312.51383.58.55ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467غاده صالح عبد الفتاح سالمه هيكل63161

2814.51816.516179386.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فاديه رضا السيد محمد الشافعى63162

342818.53019.51613088ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فاطمه الزهراء خالد محمد الهندى شعبان63163

24.5815.5128166876ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فاطمه السيد احمد عبد العاطى السيد63164

256.516231015.580.56.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فاطمه حسن عطا حماد الشرقاوى63165

23.58.5151236624.56.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فاطمه على محمد سعد النجار63166

2716.51510.58.512.577.583.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فاطمه محمد عبد الرؤف محمد الغندور63167

36252029181812897.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فتحيه خالد احمد الغريب احمد63168

28.5131717.511.51187.578ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467فرح عونى الراعى محمد ابراهيم63169

2719.516.523.58994.57.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مروه على عبد الرحمن على محمد63170

3730203019.516136.58.58.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مروه محمد مصطفى السعيد الجندى63171

36.52819.528.517.51713086.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مروه ياسر المتولى محمود عزام63172

35.51916261813.5114.55.56ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مريم ابراهيم محمد ابراهيم االشرم63173

36.529192918.519.513288ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مريم ابراهيم محمد عبد الرحيم ابراهيم بدر63174

37.53018.53018.518.5134.58.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مريم حسين المرسى حسين ابو العنين63175

35.52917.52820191307.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مريم رضا احمد السيد االشرم63176

342417.52518.51511975.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مريم عبد المنعم محمد عبد الحميد الغمراوى63177

37.5301829.5201913587.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ملك محمد احمد احمد سليمان63178

3526192815.519123.58.56.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منار محمود على على الصعيدى63179

3226.519.527.51819.5123.58.55.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه احمد الحسينى احمد الشاعر63180

3829.520302020137.599.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه الـله االمام محمد االمام حسين63181

38.53019292018136.598.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه الـله خالد ابراهيم ابراهيم مسلم63182

38.528.52029.52019136.597ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه الـله خالد مصطفى البيومى البنا63183

34.529.5172715.518123.56.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه الـله محمد ابراهيم محمد ابو الغيط63184

35291929.51719129.565.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه ايمن الراعى ابوالعطا محمد63185

3428172919.518127.588ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه حسن محمد عبد الحفيظ قطرى63186

2926.518.524131711186.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه محمد احمد محمد هيكل63187

33.529.518.527.51919.51288.55ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منه مصطفى محمد الهندى خطاب63188

3429.5183017.519.51298.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منى ايمن فتحى حامد منصور63189

27201822.5714.594.58.56ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467منيره مصطفى محمد المغاورى قطرى63190

312818298.517.5114.58.55ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467مى حمدين البرعى احمد فايد63191

3224.519261318114.554ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ميرنا محمد كمال عبد اللـه البهنساوى63192

26.526.517.526.58.515105.58.54.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ندا عرفه محمد عرفه محمد63193

262617261618.51118.55.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ندى السيد معوض حافظ63194

191715.51411566.54.53.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ندى عالء عبد الرحمن ابوالعنين خطاب63195

26.523.517201112989.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ندى على المغاورى حسن داود63196

2825.51725.561610286ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ندى محمد يونس ابو النصر مبارك63197

24.518.51417.56.5178150ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ندى محمود احمد العرابى63198

28.52817.52214.517110.58.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ندى نصر جابر ابوالنصر حجازى63199

32.52918.528.519.52012868.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467نرمين احمد على محمدعلى63200

3629.520302020135.5810ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467نرمين رضا السعيد محمد الخلفى63201

29.525.515.5271720114.55.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467نفيسه فرج النفادى مصطفى النجار63202

33.52918.528.519.5181296.58ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467نورهان السيد عبد الرحمن على63203

242815.512.58.516.588.568ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467نورهان عزت محمد الششتاوى محمد63204

33.53018.528.519.5191307.58ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467نيره ياسر السيد سيد احمد عسكر63205

2828.517.521.512.51810867ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467نيفين محمد مسلم ابراهيم مسلم63206

27.5281817.510.518101.55.56.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467هاجر على على ابراهيم شعبان63207
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26.528172114.51810757ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467هبه اشرف محمد ابراهيم يوسف63208

28271818101710196ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467هبه محمود احمد محمد هيكل63209

3529202819.517131.56.57ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467هبه هانىء عبد الرؤوف محمد ابوالمجد63210

3329.519291817128.568ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467هدير على محمد على الخلفى63211

37301929.51920134.58.57.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467والء محمد عبد اللـه محمد االشرم63212

31.528.51828161812287.5ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467يارا ضياء سعد عبد الشافى قطرى63213

29.528.51627151811689ادارة أجا  010شبراويش ع بنات  0467ياسمين ابراهيم محمد ابراهيم الكنانى63214

29.528.5172415.519114.548ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468ابراهيم احمد محمد ابراهيم القاضى63215

22.52615.51610.517.590.558.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468ابراهيم عبد المقصود عطيه عبد المقصود63216

35.529.51927.51920130.58.59ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468ابراهيم على عبد العزيز على محمد63217

29.52916.524.515.518.511569ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468احمد ابراهيم مصطفى عبد المنعم الديب63218

3725.5181816.52011567.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468احمد محمود احمد مصطفى بدير63219

27.523.516169.51892.567.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468ادهم ابراهيم الشحات ابراهيم القاضى63220

20.5151610.511.51973.54.57.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468السيد محمد محمد خليل الجندى63221

262116.515.517.516.596.54.58ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468السيد محمود محمد ابو المعاطى الشنيطى63222

3024.51716.51417.51024.55ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468عبد الفتاح اشرف عبد الفتاح حسين غراب63223

18.518.516118.51272.533.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468عمر محمود عارف محمد حسن63224

30.52817251815.5118.577ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468مؤمن محمد جالل ابراهيم ابو الوفا صقر63225

2724.51714.513.51896.566ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468محمد سمير محمد الكنانى السيد63226

262214.510.51219.58586.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468محمود محمد متولى السيد احمد63227

2523.5151414.518.59268ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468هشام محمد السيد عيسى الباز63228

3327.519.529182012769ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468اسراء ابراهيم موسى محمد عبد النبى63229

3627.51927.5181812868.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468اسماء حمزه ابراهيم بدر الوحش63230

292418.522.51819.511267.5ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468حبيبه عثمان مصطفى عثمان الجندى63231

3524.518.5221719.511768ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468زهره محمد السيد الكنانى السيد63232

3427182517.520121.567ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468ضحى محمد على سويلم ابراهيم63233

362819.527.51920130510ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468غاده محمد السيد احمد على63234

34.528202819.51913069ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468فاطمه اشرف محمد السيد الجندى63235

3425.518.52817.520123.587ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468منه اللـه الشحات النبوى عبد اللطيف النبوى63236

28.521.514.51717.517.5998.58ادارة أجا  010شيوه الغربيه ع م  0468نورهان محمود السيد مصطفى63237

33.526.515.529.515201208.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ابراهيم احمد محمد احمد عبد الجواد63238

3327.51628.5162012167.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ابراهيم محمد عبد اللطيف بركات البيومى63239

34271829.517.52012667ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد الشحات المتولى العوضى حسن63240

3328172914.520121.557.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد حمدى وصفى محمد حسن63241

29.526162912.52011356.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد خالد ابراهيم محمد الدسوقى63242

30.5241526.514.519110.55.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد رضا محمد عيد زغلول63243

31.52816.530171912346ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد صابر عبد الحليم السيد الشيخ63244

34.526.5173016.518.5124.565ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد عبد العزيز على السيد الشناوى63245

3526.516.529.519.518.512755ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد عصام محمود السيد قاسم63246

2921.5163014.52011156ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد مجدى عبد السميع  احمد خليل63247

3022.514.529.5919105.556ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد محمد فوزى فوزى النحاس63248

3429.51829.518201297.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469احمد هانى احمد ابو زيد هالل63249

31.528.515.5301419.5119.57.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469السيد محمد السيد محمد عيد63250

26.51114297.517.58867ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469امير احمد محمد محمد البيلى63251

3427.518.53014.519.5124.54.57.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ثروت اشرف شوقي زاهر63252

3127.5202916.51912467.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469حسن ابراهيم محمد العوض زيادة63253

3728.52029.5172013268ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469راضى احمد راضى عبد العال حسين63254

31.526203017.5201256.57.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469زياد عماد احمد محمود الدسوقى63255
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3528.52029.519181324.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469سيد اسامه السيد محمد العدوى63256

3423.517.529.51519119.54.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469صابر سيد احمد محمود محمد عالم63257

268.5161971976.577.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469عبد الرحمن الحسينى محمود مصطفى الحداد63258

291417.522.59.52092.56.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469عبد الرحمن صابر فتوح السيد رمضان63259

3826.519.52918.519131.566.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469عبد العزيز مدحت عبد العزيز النادرى63260

34.525.51829152012265ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469عبد الهادى عبد اللـه عبد الهادى الشحات المرسى63261

000000000ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469عمر احمد عبد العزيز محمد القيران63262

17.513.51227.552075.576.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469فارس محمود السيد عطية سليمان63263

3522.517.529.517.52012276.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469فتحى السيد فتحى العوضى بدر63264

25.520.51424.51317.597.557ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469كريم حمادة محمد الجميل بدر63265

2319122611.51991.54.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد ابراهيم عزيز ابراهيم احمد63266

27.522.5142813201056.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد احمد محمد احمد عبد الجواد63267

229.5102141866.53.56.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد احمد محمد مروان ابراهيم63268

3018.516.52410.52099.557ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد اشرف السيد ابو العنين بدر63269

3317.517.523.59.5201014.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد الدسوقى السيد الدسوقى مرعوه63270

32.522.5192613.520113.56.56.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد السيد حمد اللـه محمد حجازى63271

3018.51925.51218.81056.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد حسين وصيف حسين ناموس63272

352218.52716.5191196.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد ربيع النبوى محمد مرعوه63273

23.58.513246.52075.567ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد عادل محمود محمد مرعوه63274

27.516.517.52511.519985.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد عالء صبحى حسن مرعوه63275

26.5912.523.57.518793.56.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد على سعد احمد المنشاوى63276

2014.51321.5720764.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد فريد احمد مروان النجار63277

31.52614.51915171064.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد فهمى فؤاد محمد النجار63278

28261418.514.51710164.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد محسن عبد اللـه ابراهيم القرشومى63279

16.52012169.517746.54ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد محمود السيد الحسانين بلح63280

271412.5199.516826.54ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد محمود عبد المعطى محمد العدوى63281

1312.511.5168.51661.54.54.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمد ياسر محمد محمد قاسم63282

35251627.515.5191194.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمود سمير احمد سالمة الشرقاوى63283

12.516.5131912187375ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمود محمد فؤاد السيد عطا63284

3528193017201297.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469محمود محمد محمودمحمد النادرى63285

282617.524.518.518114.54.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مصطفى احمد السيد سيد احمد عالم63286

27.524.516.52416.51810945.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مصطفى سعد ابو زيد محمود المنشاوى63287

18.524142291787.564.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469نبيل احمد سيد احمد محمد النجار63288

000000000ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469يوسف احمد محمود احمد القبانى63289

3326.518271818122.575.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469يوسف رمضان حامد ابراهيم سمره63290

29.525.51421.51417.5104.576ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469يوسف يحى ابراهيم السيد63291

22.51313.520917787.53.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469اسراء الدسوقى الجميل الدسوقى عالم63292

36.527142716.51812175ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469اسراء صابر السعيد محمد العشرى63293

27.524.513.52114.51710175ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469اسراء مصطفى ابو زيد محمود المنشاوى63294

1512917.55.5145965ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469االء الدسوقى الجميل الدسوقى عالم63295

3227.517.526.518.51712285.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469االء حلمى ابراهيم احمد نعمان63296

3628.520302020134.58.59.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469امل ماهر محمد ابراهيم  الكاشورى63297

33.523.514.519.511.520102.57.57.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469امنيه عادل محمد فرج مرجان63298

34.525.516.527.517201217.59ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469امنيه عاطف مصطفى حسن عطيوه63299

3828.5162817.5201287.59ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ايات صابر فتحى عثمان الكاشورى63300

36.527.515.527.51619.51237.58ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ايمان احمد حسن السيد عالم63301

36.5301929.52019.51357.58.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ايمان محمد العوضى ابراهيم الطويل63302

382918.529.5202013588.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ايه سيد احمد حسن سيداحمد عالم63303
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36231120.59.51910088ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469حنان حمدى محمد ابراهيم الطويل63304

34.527.52027.51920128.567ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469حنين احمد السيد احمد سمره63305

2912.516.516919.5837.57.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469خلود رضا محمد عبد الفناح عالم63306

يا مسعد العوضي السيد القهوجى63307 29.512.516.518919.585.57.57ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469دال

29.514.516.523.51119.5957.57.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469دينا محمد السيد مروان محمد63308

3227.51825.51718.512087ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469رهف محمد محمد محمد القيران63309

1921.5911.55.51966.57.54.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469روان ابراهيم على عبد الهادى محمد63310

32.522.513.515.5720917.56.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469روان سامح سليم حسن الحنفى63311

34.52919.527.51919129.57.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ريم عثمان حسن عثمان نعمان63312

34.5241923.516201177.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469زينب مجدى ابراهيم اسماعيل الموافى63313

28.5241620.514191037.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ساره ابراهيم احمد يوسف زياده63314

2817.5171710.520907.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ساره سامى محمد قاسم اسماعيل63315

27201619.510.520937.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ساميه رياض عبد العزيز محمد القيران63316

2518.512126.520747.56.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469سعاد جمال السعيد المتولى عالء الدين63317

29.517.518.5261620107.57.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469سلمى السيد مصطفى على زغلول63318

22.52114.5221017907.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469سلمى سليمان السيد محمد محمد63319

241112205.51972.575ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469سلمى عصام فرج محمد عبد الحليم63320

23139.524816.577.57.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469سهام السيد السيد على عطيوة63321

32.517.515241418.51037.54.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469سهيله مصطفى محمود خليفه مصطفى63322

302217261518.51107.54.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469شهد رضا محمدين احمد عيسى63323

36221621.51419.5109.57.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469شهد محمد مصطفى فرج الشيخ63324

28199.5168.5178174ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469شهد محمود ابراهيم احمد سمرة63325

19.513.51020.5414.567.57.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469شهد ناجى احمد عبد المجيد النادرى63326

28.521.5162612.516104.57.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469صفا محمود مصطفى حامد السجاعى63327

34251729.51418119.575ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469فاطمة ابراهيم السيد الدسوقى مرعوة63328

2720.518281018103.575ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469فلاير عبدة على عبدة عيد63329

30181829.512.51810875ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469فريده السيد محمود محمد عالم63330

2916.51426.510.51796.575.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469لقاء ابراهيم فتحى ابراهيم سمره63331

30.519.512.52811.5181027.55.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469لمياء اسامه عزيز حسن الكاشورى63332

32.523182918.52012176ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مرفت احمد فرج محمد عبد الحليم63333

1859.520.5514587.54.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مروه ابراهيم زكى احمد شهاب63334

312518.5281619.5118.575ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مريم رضا محمد محمد فودة63335

2923.5152812.516.510875ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مريم سعد حسن الجميل بدر63336

261412.520.5816.58174.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مريم محمد ابراهيم حسن مرعوه63337

271714.514.510.52083.57.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مها السيد رزق ابراهيم رزق63338

000000000ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مها عزيز سيد احمد عالم63339

199.513.57.52.520527.56ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469مى ابراهيم ابراهيم احمد مرعوه63340

2925.51719.516201077.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ناهد طلعت سعد ابو الغيط63341

201316.510.59.52069.57.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469نجوى سعد حسن احمد الكاشورى63342

36.529.52029.51920134.57.54.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469نداء هشام محمد مروان شهاب63343

22.51516.518.5619.578.56.53.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ندى عبد العزيز مصطفى الدسوقى المتولى63344

30221826.514.5201117.53.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469نرمين عاطف عبد المجيد ابراهيم عبد المجيد63345

281915.524.51119.5987.53ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469نيره محمد عز الدين عبد الحميد الشيخ63346

31.523.518291219.511483.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469نيره هشام على رمضان الشرقاوى63347

26.51617128.519.5807.54ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469وسام عبد اللـه حسن محمد مرعوه63348

2818141812.51890.57.55ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469والء محمود السيد الحسانين بلح63349

22.51513.5111019.5727.54.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ياسمين احمد محمد محمد الخطيب63350

323019.5291816.5128.574.5ادارة أجا  010الشهيد مصطفى عالم ع م البساتين  0469ياسمين صبحى النبوى هالل بدر63351
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479.59.5512.53563.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470ابراهيم محمود رياض على الجندى63352

17.55.51115612.55564ادارة أجا  010السالميه ع م  0470احمد جمال شعبان عبد الهادى بركات63353

10.58131441249.564ادارة أجا  010السالميه ع م  0470احمد عاطف حامد السيد الغمراوى63354

24.51717.516.581383.574.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470ادهم محمد محمد احمد ابو العنين63355

22.51311145.514666.54.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470ايمن سامى السعيد محمود عفيفى63356

19.511.51111.5715.560.574ادارة أجا  010السالميه ع م  0470حسن ياسر محمد محمد العنانى63357

22181720.551482.54.55.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470خالد وليد مصطفى الشيخ63358

27.52416.52111.515100.567ادارة أجا  010السالميه ع م  0470زياد احمد فتوح الحفناوى الغمراوى63359

000000000ادارة أجا  010السالميه ع م  0470عمار محمد احمد محمد هالل63360

20.523.5152010.51989.55.58ادارة أجا  010السالميه ع م  0470عمرو عاطف عطا اللـه عبد الرحيم المرسي63361

2323.516.5201318966.58ادارة أجا  010السالميه ع م  0470فارس يوسف عبد الرحيم محمد البلعوطى63362

27.520.51723.514.519.510369ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمد احمد المتولى محمد شمعة63363

25.526.517.522.512.518104.54.57.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمد ايمن حمزة السعيد شعبان63364

31.526.519271718.512169ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمد تامر شعبان محمد المرسى63365

36.528203018.519.513379.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمد طارق محمود السروجى63366

3124.5182415.519.511368.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمد عبد الرحمن محمد عبد الحى شمعة63367

27.525.51923.59.517.510569ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمد على احمد على صالح63368

27.523.516.523.51318.510468.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمد عماد حامد السيد الغمراوى63369

282417.5241119.5104.567.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمود ايمن عبد الحميد بدران نصر الدين63370

2922.5172412.519.51055.57.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470محمود محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز63371

36.52919.5302019.513579.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470مصطفى السيد كمال محمد محمود63372

4.513.51315.521448.564ادارة أجا  010السالميه ع م  0470مصطفى محمد فاروق ابراهيم البيومى63373

362819.53019.519.513379ادارة أجا  010السالميه ع م  0470يوسف احمد محمد عرفه الجندى63374

33302029.51818.5130.568.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470االء احمد عبد اللطيف الشيخ63375

342920301919.513279.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470الزهراء حسن محمد مصطفى الغمراوى63376

2912.5162481689.566.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470امل احمد حسن مصطفى الغمراوى63377

3830203018.519.5136.569.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470ايمان احمد محمد عرفه الجندى63378

24118.521.51214.57753ادارة أجا  010السالميه ع م  0470تغريد رمزى محمود حمدى عبد الهادى63379

يا كرم العيسوى ابو ريا سالم63380 33.519.5182316.519.5110.578ادارة أجا  010السالميه ع م  0470دال

30.51918221819107.55.58.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470دنيا محمد جمال على الغمراوى63381

22.59.51520.5121779.547ادارة أجا  010السالميه ع م  0470رحاب محمد حسين محمد حسين63382

34.52919.528.517.51912959ادارة أجا  010السالميه ع م  0470روان اكرم السيد عبد الخالق عوف63383

3628202617.519.5127.56.59.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470روعه رضا بركات ابراهيم البيومى63384

125.514116.5124974.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470سمر جمال حمدين يوسف القيران63385

34.52618.526.515.52012179.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470سهيله احمد محمد ابوالمعاطى63386

1991517.5111871.568ادارة أجا  010السالميه ع م  0470سوسو السيد عنتر اسماعيل شبانه63387

3326.51823.5162011759ادارة أجا  010السالميه ع م  0470شهد ابراهيم العشماوى سند العشماوى63388

30.52318.522.515.519.511058.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470شهد احمد المتولى محمد شمعه63389

3312161914.51894.576.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470شهد على السيد على شحاته63390

352919.5302020133.5710ادارة أجا  010السالميه ع م  0470غاده محمد رياض علي الجندى63391

264.51519913.573.555ادارة أجا  010السالميه ع م  0470فريده احمد السيد ابوزيد بركات63392

32.52019.5241719.511357.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470ملك السيد محمد عبد العزيز خليفه63393

000000000ادارة أجا  010السالميه ع م  0470منه ياسر فرحات محمد بركات63394

332119.523.516.520113.578ادارة أجا  010السالميه ع م  0470نيره شحاته ابو ريا محمد فوده63395

288.516.518.5918.580.577.5ادارة أجا  010السالميه ع م  0470ياسمين السيد احمد اسماعيل راشد63396

30211425.510.518.510154.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471احمد الطنطاوى صابر الطنطاوى عرفات63397

29.5231624.5131910654ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471احمد عبد الشافى عبد الشافى عطا63398

باز63399 31.52516.526.515.51811555ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471احمد عبد القادر خليفه عبد القادرال
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29.5191615.514.514.594.571ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471احمد فتحى على محمد الصوفانى63400

2012.57.513813.5616.51ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471احمد كامل محمد كامل درويش63401

35.52619.529.51819128.55.55ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471احمد محمد فرج مصطفى يوسف63402

34191727.51515112.54.53.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471احمد محمد مطاوع محمد مطاوع63403

17.51.57.51.54.516.532.552.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471اسالم عابد الرفاعى على خليفه63404

229.50.5106.511.548.542ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471اسالم محمد اشرف عبد الوارث عبد المجيد63405

16.5155.511.58.513576.51ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471جمال محمد جمال محمد سالم63406

32.526.5132713151124.51ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471خيرى احمد السيد احمد مسعود63407

19.53.515.520.511.51770.54.52ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471زياد محمد عبد الـله عبد الجليل63408

3428202919201304.52ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471سعد محمد الطنطاوى عبد الحليم عرفات63409

26111417.55.519745.53ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471سمير محمد سمير محمد القصير63410

31.522.51326.512.52010673ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471طه نشات طه محمد موسى63411

32.526.51425.51716.5115.574ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ السيد الطنبولى63412

25.520.514.527.513.516.5101.574ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471عبد الخالق عادل السعيد الراعى السيد عطيه63413

125.59.519710536.51.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471عبد الرحمن شعبان ابراهيم مصطفى عقل63414

3319.51225.515.517105.56.53ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471عمرو محمد مسعد الفداوى الباز63415

19.515.572010.51472.56.53ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471فارس محمود طه محمود التهامى63416

3524.5202616.51812278ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471محمد احمد السيد محمود ابو احمد63417

292019261518.51096.57ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471محمد السيد خليفه عبد القادرمحمد63418

24111620.5101981.57.55.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471محمد صبحى على بدران حموده63419

19911.51271758.53.54.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471محمد عبد الباسط عبد العليم الباز63420

2717.5112315.518943.55.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471محمد عبد الرافع عبد الـله محمد عبد المنعم63421

35.523.5132919161204.57.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471محمد ناجى مصطفى محمد فرحات63422

3523.51629.51816.51224.59ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471محمود سمير احمد الدسوقى لبده63423

3521.5132615.5171114.57.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ناجى محمد عبد الحميد محمد ابو ريه63424

35.52920291818131.56.58.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471اسراء عبد الحميد بالل وحد الـله الباز63425

362719.529.519.519.5131.55.58.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471اسراء محمد المتولى رزق جاد الـله63426

23.51011211318.578.54.57ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471اسراء محمود محمد محمود عقل63427

3626.519.52915.519.5126.55.58ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471اسماء عبد الخالق السعيد الراعى السيد63428

35.526.52029.51719.5128.55.58.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471االء محمد المتولي احمد عقل63429

3628203018.520132.56.510ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471امل عبده عبده المرسى يوسف63430

37.529203018.518.513588.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايات ياسر فتحي محمد مسعود63431

000000000ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايمان صابر يونس على عقل63432

36.5242029.5172012778ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايه ابراهيم فتحى ابراهيم المرسى63433

33.52413.528.513.5201135.57.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايه السيد مصطفى يوسف الفيشاوى63434

36.52517291420121.54.57ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايه رضا حمدان السعيد عقل63435

3727.518.528.51619.5127.55.58ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايه سامى محمد اسماعيل كاشف63436

248.512166.519.5674.54.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايه عبد الباسط عبد اللطيف محمود63437

25.52213109.5198055.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ايه محمد محمد احمد المسلماني63438

31.527.519.5261520119.56.59ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471بسمله حرب ابوالحسن السيد الطنبولى63439

28.52619291819.5120.57.59ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471بسمه ابراهيم عبد المهيمن ابراهيم محمد63440

2219.514.517.5101783.558.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ثريا محمود مصطفى على عالم63441

19.51913.5239.51784.577.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471خلود عبد المجيد عبد النبى عبد المجيد بدوى63442

يا محمود عبد الكريم محمد جبر63443 27.515182414.519.5995.55.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471دال

35272028.51919.5129.55.57ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ذكرى محمد عبد الرؤف مطاوع شبانه63444

يا السعيد حمزه على الجمال63445 27.521.51925.517.5151115.56ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ران

29.521202618.5201155.56ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471سماح سامح ابو الفتوح محمد ابو لبده63446

275.5179.57.51866.556ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471شروق طارق فرج مصطفي يوسف63447
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3530202920201347.59.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471صابرين عماد فتحى محمد مسعود63448

27221926.515.5191105.57ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471عايده محمد عبد الحميد النوسانى63449

25.5161925.515.519.5101.585.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471عزه محمود عبد الحميد محمد ابوريه63450

7.59125.5517.5395.54ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471فاطمه عبد الباسط فتحى عبده محمد63451

18131721.5141883.575ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471فتحيه محمود مصطفى محمود ابوريه63452

23.513.516.518.512.517.584.574.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471مريم الهادى عوض موسى عقل63453

36.53019.529.51917134.584.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471مريم رمضان فتحى الغريب المرسى63454

33.526202715.518.512286.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471مريم منير سنبل السيد عوض63455

3526.519.5301819.5129610ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471مها محمد حمزه على الجمال63456

34.52719301718127.579ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ندى احمد السيد محمود ابو احمد63457

36.52920301918134.578.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ندى حمدى عمر على الجمال63458

29.517.513.512.510.51383.568ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ندى خليل محمود خليل63459

3322.514.512.511.518.59468.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ندى عبد الواحد عبد الباقى محمد على63460

36.523.517.525.516.520119.58.59ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ندى محمود خليل محمد خليل63461

3427.51929.51919.512988.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ندى محمود محمد اسماعيل كاشف63462

31171317.5121490.576.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ندى نظمى محمد عبد المجيد بدوى63463

36291929.52018133.588ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471نهاد ابراهيم فتحى السيد البيومى63464

3326.516.52616.519.5118.579ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471نورا احمد محمد اسماعيل الكاشف63465

2116.51216.59.519.575.55.59ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471هانم ابو المعاطى عدلى محمد الدسوقى63466

3427.5172413.517.511679ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471هايدى طاهر وجيه فرج عثمان63467

3221141714179868ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471هبه محمد احمد السيد ابو احمد63468

32.5271828.5162012278.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471وفاء عبد النبى على على الجناجى63469

35.52519301920128.58.59.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471والء ابو العنين محمد عبد المنعم ابو العنين63470

31.51713.517.59.5208966.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471يارا ابراهيم فؤاد ابراهيم  خليل63471

27.516.51316.51118.584.55.57.5ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ياسمين رضا احمد سعفان63472

3829203018.520135.589ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ياسمين مصطقى عطيه محمد عطيه63473

36.524.5193017.519127.57.59ادارة أجا  010كفر المندره ع م  0471ياسمين ياسر رشاد التهامي ابراهيم63474

15.520.511.5228.5197866ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ابراهيم جمال احمد ابراهيم مندور63475

202413.52211.518.5913.57.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ابراهيم حامد حامد ابراهيم عامر63476

000000000ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ابراهيم كارم كمال الدين ابراهيم الشيخ63477

2021.51217.5818.57967ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ابراهيم محمد حلمى ابراهيم خضر63478

24.525.5182514.519107.55.57.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ابراهيم ناجح محمد ابراهيم الخولى63479

34.528.518.5301920130.58.59ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ابراهيم وليد محمد محمد موسى63480

29.528.518.5221419112.58.58ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ابراهيم يوسف ابوالفتوح يوسف الرفاعى63481

20.518.518.5251015.592.55.57ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472احمد ابراهيم احمد ابراهيم مجاهد63482

33.526.518.528.519.517126.55.58.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472احمد ايهاب احمد محمد الشاذلى63483

35.52618.529.519.5201298.59ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472احمد خضر عبد اللـه على خضر63484

352818.52919.51913087.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472احمد رجب نجيب رجب البهنساوى63485

3426.51825.519201237.58.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472احمد عبد العزيز احمد مصطفى الغريب63486

2826.517.521.51319106.587.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472احمد عبد العظيم عبد الغنى عبد العظيم ضبش63487

2928.518.5261615.51186.57.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472احمد عصام الدين ماهر الدسوقى ابوعرب63488

2126.518.523.515.5181057.56.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472اسالم احمد عبد المحسن عبد الرازق عشمه63489

2927.517211414108.547ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472السعيد اشرف السعيد احمد الفقى63490

19.523.515.522.57.51088.54.58ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472السعيد على محمد عبد الغنى عبد اللـه63491

35.525.5182717.516.5123.568.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ايهاب محمد ابراهيم محمد الشاذلى63492

15.524.513.522131388.58.55ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472جمال عبد العزيز الحسينى عبد العزيز منصوف63493

11.518.592011.510.570.56.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472حسام حسن عبد الفتاح عبد المقصود هرجه63494

31.52214.5261316.51076.54.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472حسام عبد المنعم عبد الحميد على محمود63495
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312112.52712.5161044.54.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472حسن جمال مصطفي مصطفي عطيوي63496

31.52819.528.519.5201274.55.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472حسن فتحى عبده حبيب البربرى63497

30.521.516.5241020102.574.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472حسين عبد الغني عرفه رمان محمد63498

34.527202819.519.512984ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472خالد محمد كيالنى يوسف كيالنى63499

33.5272027.519.519.5127.574ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472خالد ناصر العراقى الدسوقى ندا63500

2926.519.528181812175ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472رامى رفقى محمد عبد المقصود مندور63501

21.52314.52817.518104.578ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472سلطان عادل محمد محمد ابوسلطان63502

29.5241427.518.518113.574.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472سلطان عبد الرحمن محمد عبد الرحمن سلطان63503

32.52517.527.514.52011772.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472صالح عبد الرحمن عبده سيداحمد مصطفى الساعى63504

31.52615.5271517.511573.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عادل محمد عاصم شعبان63505

28.5271525.51517.511173.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عبد الرحمن خالد فاضل المتبولى الشهابى63506

332719.5271917.5125.545ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عبد الرحمن محمد عبد الهادى السيد محمد63507

2823.517.52715.519111.565ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عبد الرحمن محمد عبده محمد سويلم63508

3118.51826.51419.510823ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عبد الرحمن مصطفي المتولى حجازى شديده63509

3021.51221101994.563.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عبد الرحمن احمد محمد حسن عماره63510

281614.52410.518.59372ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عبده ابراهيم عبده ابراهيم سيداحمد63511

30.527162517.52011672.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عرابي اشرف محمد احمد عرابي63512

3123132617.520110.564ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عصام احمد محمد احمد البدوى63513

27.52213.525161810472.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عالء ايهاب السيد على ابوحسين63514

92112.512.51116.56646ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عالء عبد الهادى محمد عبد الهادى ابراهيم63515

16.517.514.514.59.519.572.567.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472على طارق على محمد عبد العزيز63516

2624.514191215.595.557.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472فارس عاطف سيدهم عوض سليمان63517

302716.5211218.5106.558.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472فرج نصر فرج حسين درويش63518

000000000ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472كمال كارم كمال الدين ابراهيم الشيخ63519

13.5221016.55.514.567.556.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472لبيب ميخائيل لبيب ميخائيل غالى63520

2526.516.520.510.5169978.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد ابراهيم السعيد ابراهيم محمدعلى الدين63521

2323.515.521.5101693.556.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد ابراهيم السيد محمد شقوير63522

31271721131710977ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد ابراهيم عبد المحسن عبد المنعم اسماعيل63523

34.5281724.51419.511848.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد ابراهيم عبد الحميد على الدين63524

27.5261621.5121710377ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد ابراهيم على االنصاري احمد63525

31.5271624.5162011576.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد احمد عبد الواحد محمد سيداحمد63526

2825.5172314.52010847.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد احمد عبد الكريم البسيوني احمد63527

2725.5162113.51810367ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد ادهم العربى نصر االجرب63528

35.52716.52415.519.5118.568ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد اشرف محمد منير عبد العال63529

2622.516.52012.519.597.557.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد السعيد عبد الغنى السيد البنوى63530

35.5271623.512.518114.557.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد السيد جاد السيد مدهوس63531

3325.5162411.51811078ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد السيد شبانه عبد اللـه الشرقاوى63532

33271929181912657.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد العربى محمد طلبه نصار63533

32.52818.529.51720125.557.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد العقيلى محمد خضر سلطان63534

342714.52314.516.511373ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد حسن عماره حسن عماره63535

27.52510.511.58.517.58342ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد حسن محمد السيد قاسم63536

23.5279141018.583.542.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد حسن محمد على مصطفى63537

25.518.58.512.56.512.571.542ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد طارق عبد الخالق محمد عماره63538

30.52715.523.514.514.511161.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد طلعت عبد الحكيم ابراهيم يوسف ابوعرب63539

000000000ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد عبد الحليم محمد مخيمر الشهابى63540

291410.5181215.583.562ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد عزت محمد سالمه محمود طه63541

3423.511.519.513.515.510242ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد على محمد حسين السواح63542

9.596761337.541.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد فاروق حافظ محمد غزاله63543

Page 1300



Term1

13108.57.5314.54261.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد محمد عبد اللـه سليمان سعد63544

3013.511.5141317.5826.51.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد مصطفي المتولى حجازى شديده63545

2313.512.510.5121671.542ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمد ياسر حلمى محمد جبر جبريل63546

34.528.51322151711343ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472محمود محمد محمود احمد الجندي63547

32301318.51519108.573ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472مصطفى محمد حلمى هجرس63548

33.52412181519102.572.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472منير عادل منير احمد العرابي63549

282311.51513.5199171.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472منير محمد نجيب رجب حسن63550

322114.51913.5161007.52ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472هادى محمد محمد فرج عشمه63551

3623.51929.520201287.57ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472اثار حسين احمد حسين محمد63552

33.52619.52719.520125.57.53ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472اسراء احمد عبد الخالق طلبه على63553

27.526.518.517.51619.510673ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472اسراء ادهم شبانه عبد اللـه الشرقاوى63554

3024.518.516.516.519.51068.52.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472اسراء محمد احمد حامد عبد العاطى63555

29.52114.517.510.5199364ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472اسماء مصطفي عبده سيداحمد مصطفى63556

332719.52919.5181286.58.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472االء جمال يوسف السيد اللبودى63557

312819.52617.5201227.55ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472االميره فتحى محمد محمد البيومى63558

23.517.512.512916.574.564.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472امل احمد مصطفى خطاب63559

3123.517.521161710975.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472انجى ايمن على عماره على63560

1718.514.510.54.5156583.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ايمان احمد عطا السيد عطيوه63561

20.5109.513.59.515636.51.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ايه محمد السيد العوضى ابوحسن63562

3325182618.518120.56.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ايه محمد مهنا عنتر سلطان63563

18.52214.5151317.5836.57ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ترك عماد محمد مهنا سلطان63564

30.5271929.518.517.5124.57.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472جاسمن خضر عبد اللـه على خضر63565

35.52819.52818181297.55.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472حبيبه عبد الحكيم حسنى ابراهيم ابوعرب63566

165.57.55215.53662ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472دعاء الجوهرى عبد الرحمن قاسم63567

ه االنصارى ابراهيم االنصارى احمد63568 6.55.55.57.50.517.525.563.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472راوي

35.52819.53020201337.59ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472رحمه عبد الرحمن متولى عبد الرحمن موسى63569

2510117.571860.563.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472رنا السيد اسماعيل السيد السعيد63570

301117.514151687.564ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472رنا عبد اللـه خضر السيد خضر63571

32.52819271917125.56.54.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472روضه على سالمه محمود طه63572

3025.51819.518.516111.56.56.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ريناد محمد على محمد عبد المقصود63573

15.521.597.571360.564ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ريهام محمد سعد حسن البهنساوى63574

28.51911.516.511.517876.54.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472زينب مصطفى محمود صالح63575

7.514.5464.513.536.567ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472سحر احمد محمد حسين محمد63576

27.520.51819.56.520926.54.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472سما خالد عبد السالم وهبه البدوى63577

2925.5181811.51710265.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472سهام عبد الفتاح احمد عبد الحليم اسماعيل63578

37.523.5192411201156.57ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472سهيله نبيل محمد عبد المقصود مندور63579

352219.522.5619.51056.55.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472شيرين نصر عبد الغنى السيد النبوي63580

32.517.51821.5618.595.565.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472عزه صابر احمد مصطفى63581

3522.517.52215201126.54.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472علياء ماهر محمد محمد مهنا63582

31.52618.52414.519114.566ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472غاده خالد عبد المعطى محمد على63583

322018.52514.5201106.55.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472غاده عبد المقصود ابراهيم رجب ابراهيم63584

31.523.5192516.518.5115.56.56.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472غاده محمود احمد حامد ابراهيم63585

322519251518.51167.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472فاطمه السيد ابراهيم حسين يوسف63586

33.522.51921.5820104.55.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472فاطمه محمد عبده عبد الشافى على63587

37.526.51925.519.52012875.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472فايزه محمد راضى محمد مصطفى63588

26.5171614.54.51978.565.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472فتحيه مجدى محمد الراعى حموده63589

3126192011.519107.565.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472كنزى ابراهيم محمد عبده عبد اللطيف البهنساوى63590

23.54.56.517.52.51554.563ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472مريم احمد نبيه احمد بسيم63591
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36.528.519.529.5202013484.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472مريم السيد عطااللـه على السيد63592

28.56.511.519.56.51772.584.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472مشيره ابراهيم السيد محمد شقوير63593

261015175177374ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ملك احمد محمد محمد داهشن63594

9.55.55.513.50.51434.543.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ملك عبد المجيد عبده عبد المجيد قاسم63595

54.547010.520.542ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472منه اللـه محمد عبد الفتاح محمد هاشم63596

2414.51113.58.51271.564.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472مى احمد عبد العزيز حامد الشهابى63597

2318.516.518.51217.588.56.55.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472مى محمد السيد الششتاوى الحانوتى63598

154.56112.515.53964.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ميار عبد الغنى عبده عبد الغنى قاسم63599

25101713.511.516776.57ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ميرنا ابراهيم عبد الحليم محمد راغب63600

292618.520.51515.510956ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نانسى سيد شلبى عماره موسى63601

15.54.55152.510.542.55.54ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نجالء ابراهيم محمود احمد سالم قاسم63602

2922.51621.513.514.5102.55.57.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نجالء محمد فكرى عبد الغنى بدر63603

27.520.517.515.512.517.593.55.57.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نجوى سيد احمد فتحى على شادى63604

302719.52518.52012066.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ندى ايمن مصطفى الجوهرى عشمه63605

32.5241924.518121185.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نرمين حسن سعد البهنساوى63606

352719.53019.5201316.58.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نرمين خالد ابراهيم مخيمر الشهابى63607

2610.513.510512656.57.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نسمه عالء شفيق شعبان63608

27.52216251315103.55.57ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نورا احمد صالح محمد وفا63609

33231926.515.5191174.57.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نورا سعد محمد سعد مرشد63610

26.51614.51210.516.579.55.54ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نورهان تامر عاطف عبده محمد63611

28.52318.523.51616.5109.55.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نورهان محمد صبحى محمد فرج63612

28.52118.52018.517106.567ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472نيره ابراهيم السعيد السيد ابوزيد63613

16.511.51413.54.514.5605.56ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472هانم محمد السيد عبد العظيم عماره63614

2815.51817.51116905.57ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472هناء السعيد العقيلى محمد مهنا63615

332720301817.512868ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472يارا عبد الحليم عطااللـه على ابوزيد63616

17.5913.5178.511.565.55.54ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ياسمين ابراهيم دياب حنفى حنفى63617

10.57.511165105055.5ادارة أجا  010شريف بسيم بميت دمسيس ع م  0472ياسمين شندى سلطان على63618

262.5127.58.517.556.584.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473احمد السيد محمد عبد الحى عز الدين63619

18.52.5123716435.54ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473احمد خالد وهبه سعدوهبه63620

266.5131051860.566.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473احمد رضا البسيونى ابراهيم سالمه63621

1369.562.5133765.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473احمد سعيد عوض ابراهيم الحواوشى63622

1513.51515.57.51666.55.57.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473احمد محمد احمد محمود حسن63623

1110.517.5167.517.562.55.57ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473احمد محمد حامد محمد الجوهرى63624

19.512.51713815.5705.54ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473احمد نجيب على حسين موسى63625

31.522.518.522.512.517107.54.58ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473اسالم سامح البكرى المغاورى الراعى63626

1889.56.53.51345.553.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473اسالم عبد الحميد عبد الوهاب عبد الحميد63627

211211.56.5414555.54ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473انور خالد محمد محمد عبد الرؤوف63628

301719.522.5141810366ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473زياد محمد عبد الوهاب احمد شلبى63629

23818.58.55.515.563.55.56ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473سيف الدين عبد الفتاح احمد عبد الوهاب شعبان63630

22.51614.57.53.515.56466.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473سيف الدين محمد السيد عبد السالم63631

27.519.51514.58.5188554ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473طارق محمد جاد المولى ابراهيم قاعود63632

28.522191511.518967.55ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473عبد الرحمن محمد ابوعوف محمد مصطفى63633

165.510451540.554ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473عبد الحى عطية عبد الحى محمد احمد63634

24713.567.5155885ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473عطيه العجمى جاب اللـه عطيه العجمى63635

29.52117.51611.51795.57.55ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473عمرو ابراهيم محمد ابراهيم زعلوك63636

26121713.571675.564.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473فتحى السيد محمد عبد الحى عزالدين63637

291618.5169.517.58968ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد احمد محمد حسن مقبول63638

26.510.517.5741665.567.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد السيد رييع ابراهيم موافى63639
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33.5251919.511.520108.569ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد السيد صالح عبد الرحمن حسين63640

31.523.518.52410.52010889ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد السيد قاسم ابوزيد الدسوقى63641

3221.51923.58201047.58ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد ايمن فتحى محمود الموافى63642

27.516.518.523.514.517100.55.58.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد زين الدين عبد الوهاب البهنساوى سليمان63643

2815.518.516.56.515.58567.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد سامح عبد الحميد عبد الحليم الشرقاوى63644

175.513.54115.5413.57ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد صبحى عبد الهادى عبد الحميد معروف63645

35.52419221119111.566ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد على عطيه على عوض اللـه63646

3325.518.519.51019106.586.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد عماد السيد عباس الموافى63647

4.5811.530122755ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد فدائى مصطفى محمد عبد الحميد63648

25.51215931764.566.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمد وليد محمد ابوالسعود63649

22.5121714415.569.584.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473محمود السيد محمود محمد محمد عيطه63650

41010.54.50152955ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473مصطفى محمد عيد ابراهيم عوض اللـه63651

31.526.514.513818.593.566ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ممدوح محمد ممدوح ابراهيم الموافى63652

35.52919.529.518.52013287.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473امنية صبحى مسعد قاعود الشاذلى63653

3329.51620.51118.511089ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473امينة عطية البيومى على63654

3628.51827.518.520128.589ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ايمان احمد فتحى عبد الحى عزالدين63655

2610.516.5205.515.578.564.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ايه اسماعيل امين محمد خليل63656

30.52916231018108.558ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ايه السيد محمد محمد مطاوع63657

1214.5114112.542.545.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473بسملة رضا اسماعيل صادق اسماعيل63658

31.52719.525.515.520119610ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473بسمله مجدى فتحى محمود الموافى63659

2824.518278.51710679ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473بسنت محمد صالح السيد على63660

27271522.51120102.567.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473جويريه محمد محمود مكى63661

22.5255.5189.51980.566ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473جيهان محمد مصطفى محمد على63662

24.521.5517.5816.576.554ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473دنيا سامى وهبه سعد ابراهيم63663

24145.511.53.51758.555.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473دنيا محمد احمد اغا63664

33.529.5192617.520125.559ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473روان عادل محمود عبد الغنى سليم63665

27.516425.56.517.579.553ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ريم عصام ابراهيم سليمان النجار63666

23.5261626.57189966.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473زهراء صبرى محمد عبد اللـه عيطه63667

33.529.5122514.518114.566.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473زينب صفوت وجيه محمد عبد الحميد63668

34.529.519.525.5202012989ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ساره محمد فتحى محمد عبد الحى63669

28.527.5162114.520107.566.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ساره هانى محمد عبد الرازق سليمان63670

28.5287.521.514.52010065ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473سالى ابراهيم محمد كامل ابراهيم63671

282710.5221520102.555ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473سعاد ابراهيم محمد كامل ابراهيم63672

000000000ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شادية ابراهيم عطية محمد63673

21227.52111.519.58358ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شاهنده محمد عبد الفتاح محمد السيد63674

2923.58179.5208777.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شروق ايمن محمد محمد عيطه63675

1923.55.517.581773.555.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شروق شريف صالح محمد الحسينى63676

2327.510178.517.58666ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شهد احمد محمود محمد المهدى63677

30.528.516.52614.519.511669ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شهد خالد احمد محمود المرسى63678

2923.513.5181019.59466ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شهد صالح فتحى ابراهيم وهبه63679

18.526.54.519111779.555ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473شهد محمد محمود محمد السعيد63680

302718.525.518.518119.5810ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473فوقيه محمود حميد احمد سيد جلوه63681

24.516112371781.562ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473مديحه محمد جاد المولى ابراهيم قاعود63682

22.51115.5194.52072.561.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473مروه محمد ذكى الحواوشى63683

29281425.5820104.575ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473مريم البيومى المتولى ابراهيم البيومى63684

36281828182012886ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473مريم امين الشحات احمد مصطفى63685

21.513915419.562.575ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473مريم عبد الرحمن عبد المنعم احمد صديق63686

37.52919301919134.583.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ملك رضا على جاد جاد63687
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32.526192819.52012565.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ملك شريف محمود محمد شعيب63688

35.529.517.52816.52012768.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ملك محمد عبده السعيد على63689

3729.519.529.519.51813569ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ملك نهاد ممدوح ابراهيم الموافى63690

3529.52027.519.520131.589ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473منه اللـه محمد فتحى زاهر المرسى63691

2627.56.524.5102094.574.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473منه اللـه محمد محمود محمد البلتاجى63692

28251121.59.5209566ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ميرنا هانى عبد الوهاب محمد  عبد اللـه63693

35301828.518.52013068ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473ندى نبيل فكرى محمد عبد الحميد63694

29.5251923.5152011273.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473نسمة اسامة فتحى محمود الموافى63695

33.5291726.516.520122.575ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473نسمة الشافعى محمد احمد عبد الباقى63696

35.52913.525112011488ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473نورا اسماعيل محمد ابراهيم السيد63697

28.52715.522.5818101.548.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473نيره محمود محمد محمد مطاوع63698

38.529.519.52918.52013559.5ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473هاله محى الدين حسن سويلم63699

23.5211020.56.51881.563ادارة أجا  010ميت اشنا ع م  0473وسام محمد صالح الصفتى63700

642.540.59.51740.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474احمد ايمن محمد الحنفى ابراهيم63701

19.586.55.53.512.54342.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474احمد سعد محمد عبد المنعم سالم63702

33.52519.5261916.512354.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474الشوادفى المغاورى عبد الرحمن المغاورى الطنطاوى63703

30.51918261916.5112.535ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474باسم رضا يحيى بكر على زغلول63704

28.5221727.51415.510934ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474جمال محمود جمال احمد مختار63705

22.571824.59.514.581.543.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474حسام عبد الهادى عطيه محمد المنسى63706

26.591818.510.51582.545ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474خالد مسعد محمد محمد محمود63707

20.54.51614.59.5146543ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474عبد الرحمن ابراهيم محمد عبد المنعم سالم63708

259.51814.59.51476.544.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474عبد الرحمن محمد عطيه فريد حسن63709

155.5611.54.51442.543ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474عبد الرحمن محمد محمود محمد عماره63710

135.5611.54.512.540.542.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474عبد الرحمن رضا السيد امين المرسى63711

16.5107.516.581458.542.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474عبدالـله طارق محمد حسن الدسوقى63712

29.527.518231517.511344.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474عمرو الجميل محمد الجميل محمد البغدادى63713

16.57.511.5151115.561.544ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474عمرو صالح عبد الحميد عوض الشحات63714

25.513.518.521.51415.59343ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474فاضل رامى فاضل عبد الهادى على63715

203141010125743.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474فتحى محمد فتحى عبد العزيز حسانين63716

27151819.513.5129333ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمد جاد احمد جاد مصطفى63717

279.514.519.51317.583.544ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمد رضا عبد الحميد محمود محمد63718

2811.5162210.5198844ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمد شريف محمود عبد الهادى محمود63719

1589.5168.517.55745ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمد عاصم محمود عبد الحليم يوسف63720

2411.513197.5177554.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمد علي محي شرف الدين63721

16.59.51317.5616.562.545ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمد فؤاد عبد الرحمن محمد عبد الوهاب63722

2910.51517.512.516.584.554.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمد مجدى انور محمد خليل63723

13712.516.56.51455.544.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمود رضا ابراهيم حسنى الطيبى63724

2719.5162311.5169745.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمود محمد ابراهيم عبد المنعم سالم63725

2.56.54.517.53133433ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمود محمد احمد محمود حسين63726

24.511.517245.515.582.546.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمود محمد محمود عبد الهادى63727

18.51016.521515.57145.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474محمود وجدى فريد محمد عبد الغفار63728

17.510.51219.561365.543ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474هشام وليد ابراهيم عبد المنعم سالم63729

382920302019.513768ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474اسماء ايمن محمد مصطفى على63730

37.527.519.53019.52013457ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474اسماء مسعد عبد الرحمن المغاورى63731

27161622.57.5188956.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474امل اسامه ابراهيم يوسف رجب63732

39.53019.530202013969.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474ايات احمد محمد عبد الهادى63733

3628.519.529.51818131.569.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474اية احمد مصطفى عبد البارى حسين63734

125.52.514.5112.535.562.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474ايمان محمد عبد الحميد عوض الشحات63735
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29.525.516.53011.51611365ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474ايه شريف عبد القادر احمد ابراهيم63736

28.519.5172113169964ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474جهاد رضا عبد العليم محمد عبد المطلب63737

322718.53015.51912367.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474رميساء عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم سالم63738

22815.512916.566.563.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474رنا الجميل عبد المولى جميل محمد63739

187.511.519712.56362.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474روان محمد نجيب احمد ابراهيم سليمان63740

3628202916.520129.569.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474سلمى عبدالـله محمد عوض السيد63741

36.52920301820133.529.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شروق رضا فريد السعيد التهامى63742

31.526.51927.57.51911268ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شهد ابراهيم محمد على فرحات63743

362919.5302018.5134.566.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شهد احمد عبد العليم احمد ابراهيم63744

2917.513.520.510.516.59168ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شهد محمد كمال عطيه حسن63745

23.510.57.56.5614.55456.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شهد ممدوح عبد الجواد ابراهيم قنديل63746

311913.520101693.558.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شهد ياسر عرفات فهمى عرفات63747

11.511.54.50.58.51954ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شيماء جالل محمد عبد الرازق سعيد63748

32.52518.529.513.513.511966ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474شيماء رضا عبد الرحمن المغاورى الطنطاوى63749

32.52316.522.51414.5108.558.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474فاطمه رضا عبد الحميد عبد المجيد شرف الدين63750

37.5302029.52018137510ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474فرح عاطف محمد عبد الحليم63751

3626.52028.519.514130.5810ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474فلاير عطيه شحاته عطيه شحاته63752

35.52918.526181212756ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474منه الـله هشام منصور عبد العال عبدالـله63753

37.53020301917136.569.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474مى يحيى جمال زين الدين محمد63754

342920281616.512759.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474ميار مسعد الشحات المتولى عماره63755

17.510.549.52.5134458ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474ندى سامح محمود مجاهد على63756

37.5302029.52018.513759.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474ندى ماجد فاضل عبد الهادى على63757

25.5231927.5161411159.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474ندى محمد فريد السعيد التهامى63758

219.57.5133.51054.555ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474نسمه ذكى رضا ذكى محمد63759

18.51369.52.59.549.554.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474نورا محمود عبد العليم محمد عبد المطلب63760

15.51078.538.54456ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474نوران عبد الجواد عبد الصمد عبد الجواد63761

30.526.52027.51614120.546ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474هند محمود عبد الحميد السيد عبد العاطى63762

29.5251723.515.514110.554.5ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474وفاء نبيل محمود احمد ابراهيم63763

352918.5301717129.5510ادارة أجا  010ذكى اسماعيل ع م الكرامه/ د   0474يمنى اسامه عبد الحميد عبد الرحمن سيد احمد63764

19.51511.5214147173.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ابراهيم محمد محمد عطيه63765

16.51011.522.541464.574ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ابراهيم موسى السيد موسى العامرى63766

28.514.516221418.59574ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد ابراهيم حسن على الشافعى63767

29.513.515.521.515.51695.574ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد ابراهيم عبد الجواد محمود ابراهيم63768

251512.521.511178563ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد توفيق الشحات توفيق قورة63769

259.58.518.59.515.57151ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد حاكم محمد حاكم شريف63770

28.514.5920.514.5168772ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد عبد اللـه حسب حسب عبد هللا63771

12.56.57.52041350.561.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد عبده احمد العدوى عمارة63772

27.514.515.521.511.51590.552.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد على ابراهيم حسانين الجنيدى63773

30.527.51626.51914.5119.55.53ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد علي ابراهيم حسن المرسي63774

231513.522.57.51481.573ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد محمد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح63775

332619291918.512675.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد محمد على وهبه63776

148.59.5233.516.558.553ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد محمود ابراهيم مكى ابراهيم63777

178.51022.54156252.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد محمود محمد عبد السميع البالسى63778

25.512.5152215.51690.563ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد مصطفى احمد العزب63779

27.515.512.521.512.51689.573ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475احمد ياسر المرسى العدوى63780

18.510.59.519518.562.564ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475الحسن عبده ابراهيم عبد الكريم شرف63781

1512.51019.55.517.562.554ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475السعيد سراج السعيد ابراهيم اسماعيل63782

26.516.51118.51618.588.554ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475السيد الشحات السيد على محمد صقر63783
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2391016.5717.565.554ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475امجد محمد عبده عبد العزيز عماره63784

322518.528.5191812384ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475حسام احمد محمد عبده عبد الدايم63785

3118.514.52515.517104.574ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475حسام الدين محمد مصطفى فايد63786

16.519.51216.55.515.57077ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475خالد عبده الشحات الشابورى63787

9.5221014.55.513.561.547ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475زياد حماده احمد محمد الموافى63788

7.5218.515612.55868.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475سيف الدين محمد احمد السيد الخولى63789

61818.5124.5105946ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475سيف الدين محمد على المرسى جالله63790

1519.5121771470.556.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبد الرحمن سراج السعيد ابراهيم اسماعيل63791

18.52513.5199148557.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبد الرحمن عبد النبى محمد دويدار63792

19.52512.518.571482.556.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبد العزيز احمد نبيل محمد احمد63793

26.5281926.517.515117.569ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبد اللـه المتولى يوسف محمد يوسف63794

1516.51216.5714.56756.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبد اللـه بهاء مصطفى عبد الحميد سراج63795

27.52816.520.51616.5108.578.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبد اللـه محمد عبد هللا موسى63796

9.5221419.510.51475.557.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبد المنعم محمد عبد المنعم رشاد مصطفى63797

10.51810.59.56.5175557.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عبده ابراهيم عبده السواح ابراهيم63798

262716111715.59759ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475فاروق يوسف يوسف محمديوسف63799

16.51916.59.512.517.57448.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475كريم على محمود على محمود63800

13.51915791563.547.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475كريم محمود عبد الجواد محمود ابراهيم63801

2123.5151511.516864.56.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475مؤمن ايمن سليمان عبد الموجود63802

2828.517171818108.54.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475مالك موسى الشربينى موسى محمد63803

272816.5161518102.558.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475محمد السيد عبد المقصود محمد بدر63804

33.5291928.520191305.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475محمد بركات عبد القادر محمد عطيه63805

41610.59.59.51449.558ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475محمد على عبده عبد العزيز عماره63806

251614.5181819.591.57.58ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475محمد على محمد على63807

28281722.519.51811577ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475محمد منير محمد على امين63808

11176.57.57.51649.546.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475محمد هانى مصطفى حسين63809

1822136816.56757ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475محمود محمد محمود على محمود63810

9.51934.5714435.58ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475مصطفى عادل محمد موسى محمد63811

10.524.512.57.510196588ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475هشام محمد ابو اليزيد محمد على63812

6.52310.511.512.516.56456.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسراء المتولى محمد المتولى63813

3628.520302020134.598.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسراء المرسى الشحات المرسى شلبى63814

420.5149.513.51661.55.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسراء على موسى شعبان63815

30.52618201918.5113.58.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسراء محمد عبد الجيد المتولى شرف63816

30.528.52030202012998.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسماء رضا المتولى توفيق63817

35.528.519.5302020133.588.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسماء رضا موسى شعبان موسى63818

262115161418.5928.56ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسماء على عبد الرحمن الطنطاوى63819

32231923.51917.5116.58.57.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اسماء محممود احمد محمود جاد63820

36.528.5203020201358.510ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475االء زكريا محمد مصطفى المرسى63821

36.52920302020135.59.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475اميره يوسف محمد مراد المرسى63822

27.524161716.52010187.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ايمان حسن عبد العزيز محمد السعيد63823

24241617.5152096.57.58ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ايمان عبده محمد عبد السميع البالسى63824

823109.511.5206266ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ايمان موسى العامرى السيد63825

11261611920737.58ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ايه ربيع حلمى محمد63826

3227.519.52519.520123.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ايه محمد ابراهيم السيد عشرى63827

34.528.52027.52018.5130.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ايه نبهان حسن صادق احمد63828

26.526.516.516.5171810388ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475بسمله محمد حمدان محمد ابو النصر63829

3727.520302020134.589.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475حنان عبد الغفار ابراهيم المراكبى63830

31271828202012479.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475حنين السيد محمد السيد على63831
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31.528.51828.52020126.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475حياة على ماهر السعيد على63832

35271928.52020129.57.59ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475دينا ابراهيم مصطفى ابراهيم السيد63833

يا ابراهيم صالح ابراهيم سادات63834 32.52719.526.519.51912579ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ران

342818.5271920126.578.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475رحمه ابراهيم محمد المصرى ابراهيم63835

32.528.51828202012788.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475رحمه رامى حسن السعيد عبد العزيز63836

22.5271525.519.520109.57.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475رحمه على احمد على المرسى63837

302817.525.5192012078ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475رحمه نعيم موسى السيد عشرى63838

21.521.510.521.58.51683.573.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475روان عباس جميل محمد جميل63839

دا اسالم محمد مراد63840 342819.5292016130.56.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475روي

29.520.51318.5172098.588ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475زينب السعيد محمد اسماعيل على63841

342919.5292018131.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ساره احمد محمد المتولى منصور63842

12.5121219.58196475ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ساره اسامة احمد محمد البندارى63843

942.5611422.55.53.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ساره اسماعيل العراقى عبد اللطيف63844

843.58.51.513.525.52.53ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475سحر ربيع راضى عبد الهادى عبد النبى63845

342919.5282020130.578.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475سلمى احمد المتولى احمد ابو العال63846

2098.514.5817606.54ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475سهير محمود عبد العليم احمد63847

000000000ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475سوزان محمد عبد العزيز على عبد العزيز63848

179.514.5168.51765.56.56.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475شاهنده محمد التهامى موسى عبد الحليم63849

33.52918.52719201277.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475شروق محمد ابراهيم البندارى ابراهيم63850

30.523.514.522.516191077.57ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475شهد السيد على على متولى63851

27.5231622.5172010688ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475شهد عدنان محمد مراد المرسى63852

33.527.519.528.5201812989ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475شيماء السيد محمود حسان63853

26151928.519.518.510889.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475شيماء سماحه على حاكم شريف63854

2018.51628.5191410278.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475شيماء محمد سليمان مصطفى لبن63855

2619.516.52215.51999.579ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475عفاف السيد ابو الفتوح محمد احمد63856

27.522.517231719.51076.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ملك صالح السيد موسي العامري63857

24201825.51815105.589ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ملك عطيه محمد عطيه غز63858

9.58.516.519.511.51665.566ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475منه اللـه السيد عبد الهادى السيد عبد الهادى63859

317.5124.5102865ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475منه اللـه بكرى عطيه محمد عطيه63860

3528.520302018133.55.510ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475مى وليد جمعه محمد محمد63861

ي ابراهيم63862 292217.52013.519.5102710ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475مياده الشحات الشحات الوردان

2016.517.518.513.5208668ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475ندى محفوظ موسى السيد عشرى63863

18.51514.519.51117.578.55.58ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475نهال محمد احمد محمد احمد63864

33241829191812367.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475نور سامح ابراهيم المصرى ابراهيم63865

302218.528.519181185.58.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475نورا وليد جمعه محمد محمد63866

19918.520.513.51780.567.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475نورهان السيد عبد الحكيم البندارى63867

94.51119.56.51750.554ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475نورهان محمد احمد محمد احمد63868

91114.519.511.518.565.557.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475هاجر احمد احمد محمد على63869

251215.52112.5198647.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475هايدى العيسوى محمد احمد شلبى63870

332619.53019.5191287.59.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475هيام محمد محمد حاكم شريف63871

322819.529.5181612779.5ادارة أجا  010الشهيد احمد السيد احمد عطيه ع م  0475يارا عالء محمد السعيد احمد العزب63872

30.523.51522.513.519.51056.57.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476احمد سعد السباعى عبد الفتاح عبد الجليل63873

342818.529.519.517129.556.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476احمد محمود عبد العزيز على عنتر63874

26.525.51617614.59164.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476الجميل مرجان الجميل احمد سيد احمد63875

2922.515.517.58.518.5935.55ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476السيد ابراهيم السيد ابراهيم على حجازى63876

2821.51718.511.517.596.55.54.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476السيد حسنى محمد مخيمر سالمه جاد63877

2925.517.51912.519103.564.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476السيد محمود السيد ابو الوفا ابراهيم عبد العزيز63878

3123.518.52017.518.5110.563.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476زياد حمدى فكرى زكريا ابراهيم63879
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35221624.516.52011466.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476سرور عبد الحليم سرور عبد الحليم الشلبى63880

3527.518.52818.520127.567ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476سمير اسامه سمير المهدى مطر63881

28.52418.52215.520108.584.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476صالح عطيه محمد يوسف سالمه63882

31.518.517.522.514.518.5104.57.54ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476طارق ياسر فتحى السعيد ابراهيم63883

34.52617.52614.519.5118.55.57.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476عبد الرحمن مراسى مصطفى عبد اللـه المكاوى63884

28.52415.524.511.519.510456.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476عبد العظيم سامح محمد عبد العظيم الطنطاوى63885

35.525.51828.518.519.51265.56ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476عماد الدين محمد عماد عارف عبد الحميد63886

34.5271829.517.520126.557.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476عمر مصطفى السباعى عبد الدايم عنتر63887

36.52920302020135.55.57ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476عمر وجيه عوض القناوى عوض63888

3127182614.520116.556.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476فارس حمدى ابو زيد رزق عبد الرازق63889

34271829192012766.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم النجار63890

20.514.511.515.5520676.54ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد ابراهيم علي الحبشي محمد63891

29.52315.51813.518.599.55.55.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد ابويوسف محمد ابويوسف السعيد63892

29.523.516.52114.51910575.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد اكرم ابراهيم حسين محمد63893

2725.515.52211.517.5101.55.56ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد العوضى عاطف السيد اسماعيل63894

161613.5195.515705.54ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد انور حسن محمد جبرين63895

28.52617.524.516.52011386ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد ثروت سامى احمد جعفر63896

2826.515.52516201116.56ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد حسين محمد يونس عبد اللطيف63897

16.523.5122313.515.588.566ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد رضا عبد العزيز وهبه العوضى مطر63898

34.52718.53016.519.5126.587ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد صالح السعيد احمد عطا63899

332818.5301720126.566ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد عبد الحميد مصطفى عبد الحميد عيطه63900

14.58821.58146053ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد عبد المجيد عرفات محمد عنتر63901

75.59.520.571649.574ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد عبده عبده حسين الشلبى63902

38292029192013588.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد مسعد محمد محمد جبريل63903

26.51819.5211417.59975.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمد ياسر عرفات محمد عنتر63904

362619.5282020129.579.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476محمود اسعد عبد الهادى موسى مطر63905

6.579187.516487.54.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476مصطفى محمد مصطفى محمد البيومى63906

179.515.519.59.518716.55.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476مندوه محمد مندوه السيد سالم الشرقاوى63907

241318221517.59266.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ناصر سامح محمود مصطفى الشلبى63908

352919.529.5182013166.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476نبيل محمد نبيل محمد عطية63909

2913.515.513.5151886.566ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476يوسف محمود عبد الرافع محمود صالح63910

3427.519.52819.520128.57.510ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ابتسام عبد الحميد عثمان عبد الحميد الجندى63911

34.528.518.5282018129.5710ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476اسراء اشرف عثمان عبد المجيد طريه63912

30.52218.524.51718112.588ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476اسراء عبد الحميد مختار محمد سيد احمد63913

13.53.58.5169.515.55177ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476اسراء مصطفى العوضى امبابى يوسف63914

322819.523.5191912266.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476االء خالد عطيه خليل  فايد63915

33.526.519.525.51819.512366.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476الشيماء محمد على احمد على63916

34.529202919.51613276ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476امل اسامه حسن محمد حسن صالح63917

3929203020201387.59.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476امل السيد مصطفى ابراهيم هيكل63918

21.51115.518.5111877.56.54ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476امل طلعت عبد العليم بدوى63919

23514.520.510.51773.56.55.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ايمان ياسر عرفات محمد عنتر63920

8.54.513.5201117.557.575.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ايه صالح الدين عبد الجليل محمد سلمان63921

292819.525.518.520120.56.59ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476تسنيم ربيع عزت عبد الحميد السيد63922

33.52819.5292019.513089.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476تقى وجدى الجميل راشد عبد العال63923

33.528.519.527.519.520128.577ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476حنان اسعد محمد مصطفى مطر63924

33271924.51817.5121.57.59ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476رويدا مصطفى حسنى محمود مصطفى63925

27.52218.523.516.52010878.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ريهام هانى محمد عمر النجار63926

6.50814.5814.5376.56.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ريهام وهبه عبد الفتاح وهبه العوضى63927
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34.525.520271917.512676.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476زينب ناصر وهيب يوسف مطر63928

332818.52115.51911677ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ساره محمد السيد ابراهيم63929

1410.54.5152.512.546.578ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476سناء السيد محمد عبد الفتاح عطوه63930

1593151104377ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476شيماء السيد محمد عبد المقصود عوض63931

2411.53.515311.5576.57ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476عزه محمد البسيونى يوسف البسيونى63932

3625.5192618.51512575ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476فرح ادرى محمد عبد العظيم الطنطاوى63933

33.52719.528.51917127.567ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476لمى محسن الجميل راشد عبد العال63934

29248.52214.5209867ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476منار محمد حنبل السيد محمد63935

372819.52819.5201325.58ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476منه اللـه السيد محمد محمد جبريل63936

32.528182318.52012069.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476نجالء مصطفى فوزى مصطفى محمد رزق63937

352918.527.519.519129.579.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ندى احمد محمد المهدى يوسف63938

31211623.51312104.55.55ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ندى حمدى ابو زيد رزق عبد الرازق63939

34.52819.52819.518129.579.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476ندى سعد محمد محمد سلمان63940

31251223.581799.578ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476نرجس ايهاب عادل ابراهيم نصر63941

15.5113.5150104557ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476نهى محمود صبرى محمود احمد63942

34.52918271819126.579.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476نور الهدى محمد الشبراوى احمد على63943

3527.51922.518.517.5122.56.58ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476نور وليد ماهر على منتصر63944

35.5251921.519.520120.57.57.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476نوران هشام احمد انيس ابراهيم63945

33.524.517.524.519.517119.57.58ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476هانم محمد عبد الفتاح على الجندى63946

35.52919.52818201308.58.5ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476هدى ياسر محمود العوضى شاهين63947

302313.51911.517.5977.57ادارة أجا  010فهيم منتصر بالدير ع م  0476وفاء مبروك احمد محمود صالح63948

33.526202513.518.511865.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ابتسام محمد المحمدى المرسى المال63949

36.5272027.519.519.5130.55.59ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477اسماء جمال احمد راغب عوض63950

26.5131215415.570.568.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477اسماء رفعت عبد الحميد السعيد الحسينى63951

17.519.59214.51771.588ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477اسماء سعد السيد محمد عبد الهادى63952

3118.5111551980.566.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477اسماء وائل هالل موسي الديب63953

38291928.518.520133810ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477اسماء يونس الشحات يونس عبده63954

37.525.515.52610.52011589ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477االء محمد عيد على عبد اللطيف63955

3525.517.524.511.52011489.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477االء مصطفى عبد الفتاح عيد عبد الفتاح63956

37281929.519.52013389.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477الهام محمد عرفان الموافى63957

37.527.519.52819.52013289.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477امال نعيم صالح محمد صالح63958

372918.528.5192013289ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477امل رجب ابراهيم سعد شكر63959

38291828.516.51913088.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477امنيه حمدى احمد رضوان فتوح63960

3627.518.528182012879ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477اموره محمد علي جالل63961

3728.517.52814.520125.569ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477اميره محمد غنيم السيد عبد العزيز63962

7.543.510.50.513.52656ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477انيسه عبد الموجود الشافعى عبد الموجود على63963

35.52517.52716.518121.569ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ايمان احمد مصطفى عبد الجيد الجمال63964

342615.5271020112.569.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ايه ثروت شوقى عبد اللـه السيد عبد هللا63965

382918.52918.52013379ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ايه رجب حسن عبد الرازق السيد63966

38291929.51420129.5710ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ايه عادل محمد عبد الرازق63967

37.5251927.519.520128.579.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477بسمه عالء حسن شعبان حسن63968

177.57.5122154668ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477بشرى ماهر احمد السيد عوض63969

372818.529.52019.513379ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477تسنيم محمود عبد اللـه خليل مصباح63970

37281729202013177.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477تسنيم مصطفى ابراهيم السيد جمعه63971

32.52613.523142010986ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477جنه مصطفى محمد عبد اللـه عبد الفتاح63972

3425.519.525.51917123.566ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477حبيبه محمد عطيه سيد احمد عطيه63973

36.52818.528.52020131.577.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477حبيبه اشرف النبوى محمد ابو عجوه63974

يا حماده احمد مصطفي63975 302714.5281820117.577.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دال
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2424.51425.5172010565ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دعاء اشرف جميل محمد ابراهيم63976

7.573.510.55.512.53461.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دعاء ناصر محمود محمد المنوفى63977

37.52818.529.52020133.588ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دعاء وليد رمضان رجب الشاميه63978

2322820.55.518.57975ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دنيا اشرف حامد عبد النبى الناقر63979

21.58.5211.521545.562.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دنيا السعيد رمضان عبد الهادى سليم63980

8327.521222.542.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دنيا محفوظ مسعد حسن على63981

18.519.511.523.56187983.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دنيا محمد السعيد ابو الفتوح63982

2419.57.526.591986.573.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دنيا مصطفي علي جالل علي63983

34.52516.524152011578.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477دينا احمد مساعد علي63984

يا احمد جاد صابر جوهر63985 35.528.5192919.519131.589ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ران

يا خالد الغريب محمد الغريب63986 10.52581.5112742.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ران

17.511.588.51.5134751ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477رحمه الشحات احمد السيد السعدى63987

1816.54.5146.51659.551.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477رحمه رضا فرج اللـه محمد السيد63988

14.517.5493144871.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477رحمه سامح فوزى ابراهيم ابراهيم63989

19.5184.59.52.5155475ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477رشا احمد ابراهيم العوضى عالم63990

26.526.55.5267.517.59277.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477رضوى سامى نعيم فوزى العوضى63991

35.5291829.519.517131.578ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477رغد السيد احمد فوده االتربي63992

73.52.54.50.5101862ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477رقيه ابراهيم ابراهيم المتولى هانى63993

2927.5172912.51611575ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477روان اشرف على محمد الحسينى63994

31.524.515.52311.51510673.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477روان خالد محمد رضوان فتوح63995

3125.51622.5111610673.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477روان محمد سمير العوضى فوده63996

312114.523.51515.510563ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477روان محمد محمد ابراهيم عبد الحميد63997

262313168158673ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ريم علي اللـه ابراهيم ابراهيم محمد عامر63998

7116.553832.553.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ريم ماهر السيد حسنين اسماعيل63999

3729.5182617.51912886ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ريهام احمد وجيه عبده سليم64000

3321.518.52617.518.5116.577.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ريهام ايمن سامي عبد الرحيم الجميل64001

2623112410.51494.566.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ريهام ايمن شوقى ابراهيم ابراهيم64002

22.58.55.552.513.54453.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477زينب الشحات حسين جاد على64003

3527.52027.5172012798ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ساره احمد المرسى طلبه الشارود64004

32.527.517.526.5171912189ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ساره اشرف محمد مصطفي منصور64005

38.529.52029.52020137.598.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ساره كامل زين موسى زين64006

3.563512.518.553ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477سعديه السيد احمد عبد الرحمن الدسوقى64007

2920.51825.511.513104.566ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477سماء ياسر سعد النبوى على64008

744.5517.521.553ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477سماح يحيى محمد رزق محمد64009

24.54.5119.5815.557.565ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477سمر نبيل سعد  الدين مختار النبوى64010

26.574.57.54.5165056.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شاديه تامر ذكريا على احمد خليفه64011

28.513.59109187058.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شاديه محمد يونس عبد المختار رمضان64012

34.51917161615102.558.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شروق تامر فرج الشحات عبد اللـه64013

13.510.54.510.51.514.540.558.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شروق محمد شحاته عبد الحميد السعدنى64014

35.52218.5291716.512269ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شمس محمد السيد عبد الحميد الحايس64015

39.52819.52919.516135.579.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شهد خضير شعبان ابراهيم العناني64016

3322.51520.5151710667.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شهد محمد السيد االمام شرف الدين64017

14.575111938.567.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شيماء ابراهيم صبري محمد ابراهيم64018

21.5143110.510.55057.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شيماء احمد حجازى محمد سليم64019

37.527.519.52816.51512978.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شيماء جابر عبد المجيد محمد االكراشى64020

3727.519.52919.518132.579.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477شيماء هشام كامل عبده الجميل64021

32.524.512.511.516189748.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ضحى ياسر الحسينى محمد الزيادى64022

2926.519.53019.520124.589ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477عال عصام رمضان بدر64023
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12.57.5441.51429.554ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477علياء محمد عمر الدسوقى عثمان64024

321414.5141014.584.576.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477فاطمه ابراهيم محمد حسن الفالل64025

13.589.510.561247.577ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477فاطمه السعيد محمد محمد قابيل64026

3426.51619.5141611089.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ليلى سعد محمد المندوه64027

3726192918.517129.579.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مروه رضا محمد محمد االلفي64028

372819.5291917132.589.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم ابراهيم وفقى السيد اسماعيل64029

29.519.513.517318.582.567.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم بكر صبرى محمود64030

25.51315.516.5118.571.567.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم حسن صالح حسن سيد احمد64031

36261927162012467.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم سليمان عبد الحميد سليمان عبد الحميد64032

302318.52814.51911478ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم سمير محمد السعيد فرحات64033

34.526.51828.516.51912479.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم طارق محمد محمد ابو سيداحمد64034

3325.518.529131811988.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم على لبيب سليم64035

342819.529.517.520128.589.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم محسوب الوند عوض حسن64036

3223.519.52917.520121.599.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم محمد حجازى محمد فرحات64037

2920.51728718.5101.569.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم محمد رشاد رشاد عبد اللـه64038

36.527.519.53019.52013399.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مريم محمد صالح السعيد العوضى64039

115.511173.5124868ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ملك رفعت عبد اللـه محمد البديوى64040

36.526.519.52918.51913079.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477منه احمد جوده سيد احمد السيد64041

34.5291626.591911579.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477منه اللـه احمد على طلبه محمد64042

32.5241729.56.518.5109.589ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477منه اللـه حامد وفقى السيد اسماعيل64043

372719.529.514.519127.578.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477منه عبد الهادى حسن على الحايس64044

272316215.51792.579ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477منه عبد الهادى محمد عبد الهادى سليم64045

3526.519.526.51514122.558ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477منه ماهر كمال احمد شحاته الشارود64046

342218.527.511.520113.578ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مها عماد جابر على بركات64047

3528.517.5291519.512589.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مى محمد منسوب الششتاوى حسن64048

332618.5291419.5120.589.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477مي وليد سمير خطاب طلحه64049

27.5201728.5111810478.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ميار حامد وفقى السيد اسماعيل64050

25.524172391998.559ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ميرنا صفوت على عبده سليم64051

2522172010209468.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نانا ابراهيم سليمان محمد سالم64052

30.5251926.5172011888ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نجالء فتحى وفقى سالمة البيلى64053

30.53019.529.51920128.5710ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ندى رجب شعبان جاد على64054

36.527.519.528.5171912979.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ندى رضا توفيق نصر سليم64055

3228.519281420121.58.59.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ندى موعود راضى صبح على64056

2822.514.51411.51790.567ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نرمين محمد السعيد عبد اللـه شعيب64057

75.57311023.54.53.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نرمين نعيم عبد الحميد محمد  عبد الحميد64058

000000000ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نعمه محمد عارف احمد رمضان64059

33.52818.52711171185.56.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نور محمود اباظه محمود فهمى شعيب64060

33.523.517.52713.51711569ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نورا السعيد عزت عطيه البهنسى64061

22.513.513.5136.518695.57.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نورا رفعت محمود محمد بركات64062

27141727.514.5181005.58ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نورا محمود ابراهيم احمد عكاشه64063

885.56.50.517.528.554ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نورهان اليمانى عبد الحافظ السيد عبد الحافظ64064

3.597.512.521234.55.55.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نورهان عزمى القصبى حسن سالم64065

3429.519.52716181265.59ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نورهان محمد حمدى السيد اسماعيل64066

3425.5192415.5181185.59ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477نيفين طارق جميل زين64067

3024.514.5198199657.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هاجر كامل كامل عبد الحميد حسين64068

13910.56.5117.5405.53ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هاجر محمد احمد على سيد احمد64069

31.524161915.519.510658.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هاجر محمد جابر على ابراهيم64070

8.585.532.51727.52.54ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هاجر محمد محمود عبد المحسن علي قويدر64071
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372817.5302020132.558.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هاله توفيق السباعى سيد احمد سعده64072

3027.51724.519.519118.58.58ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هايدى وليد نشات النبوى سليم64073

2216.513191316.583.567.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هبه رمضان فرج احمد شحاته64074

35.52518.52719.520125.57.58.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هناء سعيد طلعت السعيد64075

27.51416.52317.52098.568.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هند محمود السعيد السواح64076

000000000ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477هويدا فوزى فوزى العوضى الوحش64077

57.53.561.59.523.569ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477وسام الشحات السيد محمد معزوز64078

3628.519.527.519.52013189.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477يارا حامد فرج حامد زين64079

3426.5192819.51812779.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477يارا هشام ابو النصر محمد مجاهد64080

28.52117.525.51619108.579.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ياسمين احمد عبد اللـه الغرباوى عبد الوهاب64081

35.525.518.526.518191246.510ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ياسمين اشرف شعبان محمد عبد اللـه64082

31.524.5182316.518113.56.59ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ياسمين حسن العوضى حسن64083

11.54.58.59.51018443.57.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ياسمين حسن فوزي حسن سالم64084

22.57.514.516111871.56.59ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477ياسمين محمد فوزى السيد محمد64085

362819.52918.5201318.510ادارة أجا  010بقطارس ع بنات  0477يمنى محمود السيد احمد البهنسى64086

272716161916.51056.56ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478ابراهيم اسامه فايز نوار محمد64087

8138.561113.546.56.55.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478ابراهيم السعيد احمد احمد شلبى الحلو64088

7.596.55.58.510.5374.53.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478ابراهيم عابد ابراهيم ابو المعاطى على64089

457.552.510245.54ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478ابراهيم كامل السيد النبوى الشيخ64090

13767.541037.552ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478ابراهيم مجدى عوض حسن الشارود64091

157.5106.55184475.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد احمد السيد احمد سمرة64092

32.52519.525.51316115.587.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد العوضى السعيد العوضى سليم الوحش64093

597.54.53.5429.563ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد جمال صبحي ابراهيم عطا64094

2420.51719121992.56.55ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد ربيع رمضان العشرى موسى64095

30.52418.520.516.51911076ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد رجب احمد على عفيفى64096

2921.515.5221717.51057.56ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد سامح السيد حمدى السيد64097

33.52718.528.51918.5126.57.57.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد عبد الـله صالح حسن سيد احمد64098

28.518.515.5161115.589.566ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد محمد ابو النصر محمد مجاهد64099

171316.51381867.56.56.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد محمد عبده موسى السرساوى64100

0.5465.53.5819.544.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد محمود يس احمد ابراهيم السايس64101

3107348.52766ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد مدحت ابراهيم احمد الساعى64102

5.59.57.58.52.51533.556ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد نصر توفيق نصر سليم64103

2927.515.52618.519.5116.579ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد نعيم الشافعى سليم64104

25.52214.515.59.519.58756.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478احمد وائل نبيه محمد الغريب64105

2412.512115.517.56556.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478اسالم السعيد الشحات يونس عبده64106

1414119.571855.555ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478اسالم على ابراهيم على الشارود64107

3.510108.55.5937.554ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478اسالم محمد السيد ابراهيم على64108

23.515.51418.513.515.58586.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478اسالم محمد الشافعى وجيد64109

2624.51012.515168843.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478اسالم محمد عبد الفتاح الدسوقى احمد64110

18.52011.516.511.5167884ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478اسالم نعيم سليمان شعبان سليمان64111

89.53.512.54.58.53853ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478اشرف ابو العمايم ابو العمايم محمد الفقي64112

9.516.55195125563.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478السيد ابراهيم عبد العليم عبد النبي سليمان64113

15.517.510227167285.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478السيد صبري السيد سالمه البيلي64114

24.52314.529121610388.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478امين رزق عبد الباقي محمد64115

33.525.517.5281818122.588ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478ايمن عبد الحميد ابراهيم محمود  محمد64116

352917.52817.51712758ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478ايمن محمد هالل عبد الحميد حسب الـله64117

5205142.51246.564ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478جالل محمد حسن عوض رجب64118

22.5155155.5136344.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478حسن السيد بكر محمد ابراهيم64119
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22166166.51366.566.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478حمدى احمد رفعت احمد سيد احمد64120

6.562.56613.52752.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478خالد شعبان عاطف محمد السيد64121

34.525.5162718.519.5121.578.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478خالد محمد شعبان عبده سيد االهل64122

9.5178.58.571150.554.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478رامي محمد عوض حسن الشارود64123

15.519.51117917.57266ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478زياد خالد سعد رزق السيد سالم64124

28.5271521.513.517.5105.577.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478زياد محمد سليمان شعبان البحراوى64125

292913.521.51317.510667ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478زياد وليد راضى صبح على64126

18.5257.512.513.5167756ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478سامح احمد سامى احمد عبد العزيز64127

15.5185.59.55.513.55464ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478سامى عاطف محمد عطا حسن64128

4.511.54.54.53.51328.564.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478سامى ناجح عبده المرسى كيوان64129

28.522.51317915.59077ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478سعد مسعد نصر جبر ابراهيم64130

23.512.51318.51011.577.547.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478سيف االسالم وائل السعيد عبدالـله عبدالـله64131

24.521.51219.51317.590.568ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478شاكر نظمى انيس عطيه صليب64132

27.517.515.52716.51910487.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478شريف اسامه عبد الـله عواد محاسن64133

289.513.515.53446.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478شريف عبد العزيز السيد عبد العزيز صابر64134

37291827.519.519.513188.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478شعبان محمد شعبان السيد سرور64135

8.516.5819.5711.559.576ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478طاهر على عوض ابراهيم على64136

25.521.513.52211.513.59476.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عبد العزيز عزمي عبد العزيز الشحات دياب64137

2.54.5310192144.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عبد الـله احمد عبد الـله السباعى النبوى64138

12.513716.5495376ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عبد الـله ناصر احمد محمد عيطه64139

20258.521.57.51682.578ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عبدالـله جابر عبد المجيد محمد االكراشى64140

19.5157.515.57.516.56577.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عالء ابراهيم حسين ابراهيم حسين64141

4.52.5610.52.57.52655ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478علي عبده صبرى السعيد الحسني64142

19.5131219.514.51578.576.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478علي عرفات محفوظ عرفات علي64143

168.511.517.5816.561.575.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عماد عاطف احمد محمود الصفتى64144

3524122615.513112.557.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عمار نبيه حسن محمد العنانى64145

38.53020302020138.559.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عمر احمد حسن عبد الرازق السيد64146

21.512512.5710.55854.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عمر احمد على عبد الهادى سليم64147

7.52.54.51016.525.553.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عمر السعيد محمد السعيد يوسف64148

36.527.517.5291616.5126.579ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عمر عبدالـله الهاللى احمد الشال64149

231510.520.510177956ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عمر محمد الشحات شعبان الصاوى64150

9.513.584.527.537.532ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478عمرو ماهر السيد حسنين اسماعيل64151

6.58.57.514.52.51139.532.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478فارس رمضان محمد عبد الهادى سليم64152

77.5814.52.51139.542.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478فرج صالح حسين على زياده64153

687.5142.593863ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478قدرى خالد عبد العليم ابراهيم عامر64154

16.515816312.558.54.55.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478كريم السيد لطفي السيد شعيب64155

2216.512.5161014.57756ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478كريم محمد السيد القصبى سليمان64156

22.5161011.5712.56744.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478كمال محمود كمال جزر النبوى64157

44.56829.524.53.54.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محسن جبر محسن جبر64158

36.5222028.515.519.5122.578ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محفوظ ابراهيم محفوظ عرفات على64159

39.528.52029.518.52013689.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد ابراهيم جابر ابراهيم عبد الحميد ندا64160

1715.58.522.5616.569.555.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد احمد السيد الدجوى64161

20.5241022917.585.555ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد احمد جوده سيد احمد السيد64162

13.5137.5155.511.554.543.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد احمد فضل احمد علي البدوي64163

965.517410.541.543ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد احمد محمد رضوان فتوح64164

29.517172213.517.59947.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد احمد نبيل محمد عبد الحميد64165

27.5211724.51017.510058ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد السعيد رمضان الششتاوى البريقى64166

27.5211724.59.517.599.547.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد السيد ابو النصر محمد مجاهد64167
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22.51016216.5187667ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد السيد زكريا سيد احمد السيد64168

22.513.51521.581780.577ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد السيد على محمد ابو الوفا الحايس64169

27241215.55.5178444ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد امجد على اسماعيل64170

22.5211113615.573.55.55.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد ايمن يوسف السيد  العمرى64171

2519.592110.5118546ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد خالد احمد جمعه عبد العال64172

719415511.55045ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد خالد محمد عبده رزق64173

30.524192717.518.511867.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد رضا السيد القصبى سليمان64174

31.52718.52616.518.5119.548ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد رفعت عبد الرحيم الرفاعى غلوش64175

32.529.517.524.515.516.5119.557ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد رمضان لطفي رمضان عيسى64176

35.53019.528.51519.5128.567.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد سعد رمضان محمد عبد ربه64177

34.52718.529161812547.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد صبرى محمد السيد عيطه64178

27.516.514.5211013.589.546ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد طارق عبد المنعم السيد64179

33241819.51217106.556.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد عابد محمد عبدالـله السايس64180

17.5228.515.5416.567.555ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد عبد الغنى رضا عبد القادر على64181

8.518683.59.54443.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد عزمى منير رجب عبد العال64182

37292027.516.51713045.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد على العوضى ابراهيم على64183

3.514.5410.531035.544ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد على محمد على مصطفى64184

10.519519513.558.554ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد مجدى محمد السباعى خليل64185

30.5231322.59.519.598.566ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد محمد نصر جبر السعدى64186

24.517132210.5158744.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد محمود سعد سعد شكر64187

37291928182013175ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد محمود محمد الدسوقى سيد احمد64188

1120.59.516.59.512.5675.55ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد محمود محمد عبد الرحيم مختار نصار64189

342519.52610.5191154.58.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد مصطفي عبد الـله عبد العزيز عبد الـله64190

10.517.510245136745.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد مصطفى محمد ابراهيم ابو العنين64191

32.525.51827.519.52012349ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد نعيم وجدى فتحى السيد64192

23.52116.526.57.5199547ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد هاني حمد رمضان حمد64193

2818.51824.57209657.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمد ياسر منير علي الزيادي64194

2210.51424.54.514.575.546ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمود احمد محمد كامل نصار64195

20.51613.524.5710.581.567ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمود عيد محمد فهيم الفلو64196

17.59.56142.511.549.555.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمود محمد الجوهرى شعبان المتولى64197

9.512.55.51621245.546ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمود محمد رضوان الغريب محمد64198

342516.52816.51512089ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478محمود محمد عبد العاطى السيد الشامية64199

3421.516261216.5109.548ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478مصطفى احمد رمضان عبد الحميد الحايس64200

2911.51418.511.51184.579.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478منصور محمد احمد محمد ابو النجا64201

3626.519282017129.579ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478مينا سامح اديب زكى معوض64202

321718.525.514.519107.5410ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478نبيل محمد السيد على الحايس64203

8699410.53627.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478نعيم محى الدين خطاب طلحه رمضان64204

32.518.517.521.5121910238.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478يوسف السيد حسين ابراهيم على64205

19.518151912.588448ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478يوسف صبحى محمد السيد محمد64206

11.51313.5168.51162.547.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478يوسف محمد صالح حسن سيد احمد64207

2516.517.52310.51692.547.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478يوسف محمد عبده عبد الحميد الشامى64208

25.51818.523.5101795.575.5ادارة أجا  010بقطارس ع بنين  0478يوسف نعيم ربيع على الشيخ على64209

2723.515.528.51019104.569.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479ابراهيم الحسانين عبد الحميد محمدالحسانين64210

3225.519291218117.569.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احمد الزغبى محمد احمد القاضى64211

30.518.517.527.5101810467.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احمد السيد عبد اللـه محمود احمد64212

68.57.5144184046.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احمد رزق اللـه محمد فهيم64213

28.52519.52916.519118.5610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احمد سعد الدين عبد اللـه احمد عبد القادر64214

19.59.5718.53.514.55867.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احمد سند عبد اللطيف على سند64215
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21.5179.519.58.5157658.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احمد عزت محمد شوقى ابراهيم الموجى64216

31.5262023.5161711769.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احمد محمد عرفات محمد السواح64217

1719.59.5226.51574.569.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479اسامه احمد ابراهيم عبد العليم ابراهيم64218

16.515.512.522.58.51975.5610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479جمال ابراهيم احمد محمد البسطويسى64219

29.523.518.5271219110.5610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479حاتم محمد رمضان السيد على64220

2223.51326.51217.59768.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479حسام محمد صابر صابر الشرقبالى64221

27.526.519.529.518.518121.569.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479حسن محمد عبد الفتاح حسن جمعه64222

33282029191812969.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479حماد عزمى حسن عوض رجب64223

2517.51424101990.569.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479خالد الحسينى السيد الحسينى شعبان الطويل64224

32.52719.528.518.51812669.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479خالد شريف على اسماعيل64225

2924.519.528.51919120.569.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479عاصم محمد ابو الفتوح عبده يوسف64226

29.522192917.51911769ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479عبد اللـه سعد الدين عبد هللا احمد عبد القادر64227

21.5181222.513.51987.559.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479عبد اللـه محمود محمد ابراهيم الباتع64228

1925.513.52513199668ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479على حسين على الشربينى عبد العزير64229

2824.517.528141911269.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479عمر فتحى عبد العزيز السعيد السجينى64230

25.51617239.52091610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479عيسى عبد المقصود حجازى عيسى عبد المقصود64231

30.51612.525121996910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479فؤاد الدسوقى فريد راغب السيد64232

3525.51929.51919128610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479فارس هشام فاروق محمود الموجى64233

37.526.519.529.52019133610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479فاروق هشام فاروق محمود الموجى64234

3627.520302018.5133.5810ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479كمال احمد السيد معوض السيد64235

362618.5281920127.5810ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد ابراهيم عبد اللـه ابراهيم فرج64236

3219.51728.51820115610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد احمد الحنفى محمد ابوديب64237

36.523.516.528.519.520124.5610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد امجد فوزى ابو الفتوح االلفى64238

181515161416.578510ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد امين محمد امين محمد64239

3728.52029.52020135810ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد جالل السيد حسين محمود عنب64240

25.522162010.515.594610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد جوده السيد عوض ابراهيم64241

30.520.517.520101998.5610ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد سعد احمد البسطوبسى64242

28.5241419.511.51897.5510ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد سمير محمد عبد العزيز السيد64243

292515211319103510ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد صفوت بديع محمد ابو ديب64244

32.52617.526141911669.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد طنطاوى عبد الفتاح يونس الناقر64245

2616.51414.513198469.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز ابراهيم64246

15.515.513.514.510.51969.568ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد فتوح فطيم محمود يوسف64247

32261627.51419115.5410ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد مصطفى السباعى مصطفى مصطفى64248

36291929.51920132.589.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد هانى وجيد الدسوقى البانوبى64249

19.52.515.524.511187388ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد وليد همام فتوح السيد64250

32.524.5162816.518117.587.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد ياسر السعيد مقبول محمد64251

28.5316.52814199076.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمد يوسف محمود يوسف عبد الغفار64252

3427.51628.515.519121.588.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمود سامى محمد كمال محمد ابو الفتوح64253

25915.526151990.588.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479محمود صبرى محمد على ابراهيم64254

28.522162915.516.511189.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مدحت ياسر السيد محمد النادى64255

302217.5281716114.599ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479احالم ابراهيم مصطفى ابراهيم الجندى64256

23.521.51113.581577.598ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479اسراء رمضان احمد ابراهيم سالم64257

36.52919.529.519.519.5134910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479اسماء سامح احمد مختارسليمان64258

3219.517.526.517.51611399.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479اميره عبد الحميد السيد الحسينى الطويل64259

34.528.51929.518.518.513099.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479اميره ممدوح ربيع نجيب عبد الحميد64260

302816.528.518.518121.58.59.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479ايمان ابراهيم فايز ابراهيم محمد64261

3728.519.529.52018134.598ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479بسمله سامى على البهلول البيومى64262

2815.516281618103.5910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479بسمله ناصر عبد البر على زيد64263
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332919291918.512999ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479بسنت السيد احمد عبد اللـه نعمان64264

331915.528.516.519112.599.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479بسنت رضا السيد عبد الحميد السيد64265

3125.515.5281718.5117910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479ثناء رضا قاسم قاسم64266

332215281717.511599.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479حنان على بكر محمد عامر64267

29.522.51828171711599.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479حنان مصطفى الدسوقى ابراهيم مصطفي64268

2725.517.52918.516117.599.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479حنين ابراهيم محمد عبد الهادى ابراهيم64269

يا احمد ماهر عبد العزيز السيد64270 322717.5291318.5118.5910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479دال

29.527.515.528.51119.5112910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479دنيا عطا مصطفى السيد عبد الفتاح64271

33.527.517.529.519.519.5127.5910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479دنيا محمد سامى نجيب السيد64272

29.524.515.523919.5101.599.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479دنيا ممدوح على عبده على64273

33.526.512.522.51019.5105810ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479دينا الششتاوى عبد العاطى الششتاوى سعيدة64274

32.528.515.5261619118.5810ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479رحمه السيد السيد عبد الجواد البلتاجى64275

3523.51727.513.519.5116.5910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479رحمه على عبد العليم على الطويل64276

31.5261626.514.519.5114.589ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479ساره احمد سعد الطويل64277

30.52413.52210.518100.5810ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479شهد ابراهيم انور احمد عبد العزيز64278

332514.5251419.5111.5710ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479شهد حمدان على عبده عمايم64279

3018.519.523121810389.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479فاطمه الزهراء احمد احمد يوسف يوسف64280

3629.51929.518.520132.5910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مرفت صادق احمد صادق عبده64281

3529.519.52819.519.5131.5910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مريم احمد ابراهيم الموجى ندا64282

16.513.51116.561963.589ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مريم احمد عبد اللـه محمود سالم64283

3229172715181208.510ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مريم السيد احمد السيد عبد العال64284

35.52719.527.52019.5129.5910ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مريم طارق عبد الموجود سجير الحبشى64285

282516.522.51618.510899.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مريم عابد محمد محمد سعيد64286

29.52613.523.511.518.510489ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479مريم محمد محمود ابراهيم الطنطاوى64287

2924.514.525.5919.5102.599ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479منه فتحى على الششتاوى على64288

32.52813.526.59.51911089.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479نسمه محمد مصطفى عبد الكافى مصطفى64289

33.52817.5281619.51237.510ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479نور احمد محمد يوسف محمد64290

26.5261522.5918.5998.57.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479نورهان مدحت تاج الدين محمد الجناينى64291

32.52616.52715201178.59ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479نيره رضا احمد السيد عبد العال64292

372819291919.51329.59ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479هبه عبد اللـه السيد احمد حسين64293

1817.51211.5717.5668.56.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479هدى احمد السيد عبد الحميد البلتاجى64294

2627.515.52511181058.57.5ادارة أجا  010الشهيد باسم سامى عبد الحى ع م  0479ياسمين يوسف طلعت محمد العشرى64295

22.515.517.517.513.51686.566ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480احمد السيد احمد عبد الرازق رمضان64296

24201521.5161796.575.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480احمد حسام السعيد محمد قاسم الجمل64297

12129.517.59106075ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480احمد سامى محمد عبد الغفار محمد64298

28.52318.527.517.5201157.56ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480احمد عصام محمود مصطفى البسطويسى64299

2425.51726.515.518.5108.57.56ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480احمد عصام مشعل محمد عجيزه64300

31261926.51520117.546.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480احمد محمد رياض المهدى64301

25121824.5718.586.545.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480احمد مختار احمد سالمه السعدنى64302

2612.519.52313199455ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480السعيد محمود السعيد محمود صالح64303

26.51819.522.512.5189946ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480انور محمد عباس المرسي عجيزه64304

27.51819.523.513.51910245ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480جالل العشماوى عبد الحميد العشماوى احمد64305

25242023141910655.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480جمال صالح جمال احمد الغريب64306

24.51719.5231317.59735.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480حازم محمد االحمدي راغب عجيزه64307

21.5919.52310.518.583.536ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480رضا السيد حسن سليمان عطااللـه64308

2414.52022.510.51491.546ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480رياض محمد رياض محمد شوشه64309

239.518.51911128135ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480سيف الدين محمد علي مصطفى السنيطى64310

29.52519.521.515.51511155ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480شاكر محمد عبد العظيم محمد64311
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24.52118.520.5141398.554.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480عادل عبد العظيم محمد المكاوي عجيزه64312

23.519.519.522.510.514.595.544.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480عبد الحميد محمد عبد الحميد يوسف مصطفى64313

25.52519.522.514.51710745ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480عبد العزيز احمد مصطفى احمد الشرقاوى64314

23.52319.52215.519.5103.545.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480عالء عماد عبد العظيم الصاوي عجيزه64315

2619.519261419104.555ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد احمد ابراهيم محمد ابراهيم64316

20.516.5182212158944.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد احمد المرسى المرسى فياض64317

18.515.51719.51317.583.555ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد اشرف سليمان جزر64318

271817.520141996.556ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد السيد أحمدى عبد الحميد عبد الوهاب64319

281917.517131794.556.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد راغب محمود ابراهيم64320

311915.514.51017.59037ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد رمضان رمضان محمد قنديل64321

32.52118281717.5116.549ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد محمد المتولى حسين غلوش64322

37302030181913549.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد محمد رشدى محمود حسن64323

1724192616.517102.539ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد مصطفى الدسوقى مصطفى حسن64324

3421.517.52615.519114.549ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمد ياسر سالمه عبد ربه احمد64325

242317.523.513.516101.559ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمود حسن ابراهيم عبد الرحمن64326

202117.520.51417.59339ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمود شريف طه البيومى البهنسى64327

15.514.517.517.512.517.577.539ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480محمود صالح الغريب صالح احمد64328

24191715.51218.587.538ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480مدحت حمدى رمضان محمد رمضان64329

2524.518.523.512.518.510447.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480وائل محمد يوسف محمد يوسف زرد64330

3025.519.519.514.51810958.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480يوسف فؤاد عزب جاد عمران64331

3628.5203019.51913459.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480اسراء منصور محمد عبد العظيم64332

3729.5203019.520136610ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480اسماء احمد محمد علي السنيطي64333

2120.51822.514179648.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480اسماء شكرى الشحات محمد عجيزه64334

3423.519.523161811668.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480االء عاطف طه عبد الفتاح الفقى64335

35292026.51918.5129.559.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480الشيماء محمد محمود سيد احمد صالح64336

36.52820281819130.569ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480الشيماء مصطفي حسين المتولي حسين64337

37.529.520301819.513569.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480اية عبد الحميد السعيد عبد الحميد الفقى64338

3528.519.529.517.519.513079.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480بسمله محمد الدمرداش السعيد محمد64339

37272027.51820129.547ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480بسنت عبد الحميد محمد الحسينى غلوش64340

3427.52021.5181912159ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480جنا احمد محمود فضل طاهر64341

22.515.51212.57.5197048ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480خلود احمد احمد عبد الرازق رمضان64342

يا مصطفي الشبراوي مصطفي64343 23.516.51219.511.5208358.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480دال

25.517.51722.512.519.59557.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480دنيا السيد يوسف محمد يوسف64344

35.5302029.51919.513469.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480دنيا مصطفى محمد مصطفى السنيطى64345

33.523.516.525.5171911657.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480رغده محمد كمال غنيم عبد البر64346

27239.521.512.52093.559ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480زينب محمود راغب ابراهيم الجندى64347

31201524.514.519.510556ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ساره علي السعيد محمد غلوش64348

32271618.514.520108610ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480سوسو محمد السيد على البكرى64349

29.516.5152011.51992.558.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480شاهيناز خالد محمد فضل طاهر64350

32.52312.52513.516.5106.568.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480شهد احمد على محمد مصطفى64351

30.517.514.5211716100.567ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480شهد السيد عبد المنعم عبد الحميد احمد الفقى64352

31.525.51829181812267.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480شهد طلعت ربيع العوضي حسن64353

34.527182718.52012568ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480شهد محمد عبد السميع محمود محمد64354

24.5221123.51317.59445.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480شيرين السيد المنجي محمد المنجى64355

36.527.517.52817.51912758.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480عفاف محمد المنجي محمد المنجى64356

24189.51816.5198676.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480فاطمه احمد شعبان محمد السيد64357

3326.516.527.51918122.558.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480لجين هانى شاكر صابر محمد64358

29.519.514.52613.5710367ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480لمياء ذكي عبد الحميد سليمان الجمل64359
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3528.51929.518.516130.579ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480مروه محمود عبد الهادى ابراهيم عبد الهادى64360

282417.526.519.518115.567ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480مريم احمد ثروت الدسوقى سالمه64361

35.527.518.529.5191713069.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480مريم سعد عبد الخالق محمود محمد الفقى64362

36.523.51923.518.51712167.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ملك حازم احمد عياد احمد64363

312116.5241616108.577ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ملك صالح محمد عبد اللطيف قنعان64364

2324.513.51610158777.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480منه احمد نبيه طه محمد الجمل64365

32.525162217.51611377.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480منه اللـه سالمة محمد عبد الهادي صقر64366

35.52415.522.516.516.511458ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480منه اللـه محمود طه عبد العليم الفقى64367

2722.514.516.512.516.5937.57.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ندا محمد فوزى الصاوى عجيزه64368

3627.51925.5181912667ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ندى اسماعيل اسماعيل عطيه64369

15.511.57.512.5416.55166.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ندى فريد عبد العظيم محمد64370

292212.5191113.593.566.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480نعمه محمود عبد الغنى الفقى64371

39.529.519.5302020138.579.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480نوران السيد محمود عارف بدوى64372

34.528.519.5261720125.578ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480نوران مصطفى ابراهيم فضل ابراهيم64373

3525.51829.5181712677.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480نيرة ايمن مصطفي ابراهيم عطيه64374

19.5231621151694.567ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480هاجر احمد محمد نصح السعدنى64375

29.5231617.51414.510056ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480هاجر شهاب الصاوي شبانه محمد64376

38.529193019.51813668ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480هاجر ماجد محمد زكى المهدى64377

ا64378 33.52817.527.518.51912578.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480هناء العوضى العوضى حسن ري

33.52817.526171712279.5ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ياسمين احمد قبيصى محمد64379

37.5271929.52020133810ادارة أجا  010د على حجازى ع م  0480ياسمين سامى عبد الحميد محمد عبد المجيد64380

3527.518291817.5127.578ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481ابراهيم احمد ابراهيم عبد اللطيف سعيد64381

37.526.517.52818.52012877.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481ابراهيم احمد محمد البسيونى العوضى64382

32.51112.52415199576ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481ابراهيم البسيونى ابراهيم ابراهيم شمس الدين64383

30.512.5112614.516.594.577ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481ابراهيم السيد مصطفى بدر ابو النجا64384

3829.519.52919.520135.579.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481ابراهيم جمال ابراهيم المتولى احمد64385

29.510.51118.511.515.58168ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد ابراهيم السيد ابراهيم الحلوانى64386

3922.516.528.51820124.5610ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد اشرف احمد عبد اللطيف ظهر64387

38.523.5192918.519128.569.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد اشرف حافظ عوض حافظ64388

36.52317.52515.517.5117.568.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد البسيونى عبده محمد عبد الرازق64389

3420.516.529.51720117.569.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد السنوسى احمد سليمان بدوى64390

38221727.516.51612168.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد السيد ابراهيم السيد السرسى64391

34.519.514.523.512.517.5104.548.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد ايمن محمد السعيد تعلب64392

382815.5281716126.577.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد ايمن مصطفى البسيونى الديب64393

2798.52081272.565.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد سامى محمد السيد ظهر64394

224.51125.513.51476.553ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد سعد عبد النبى مصطفى البدراوى64395

27.57.511.525.51217.58473ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد سمير متولى احمد الصياد64396

266.5111971169.545ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد فتحى ابراهيم عبد العزيز محمد64397

31.5129.522.51014.585.544ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد فتحى احمد ابراهيم شمس الدين64398

28.518822.510.516.587.565.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد فتحى عبد الحافظ عبد السميع تعلب64399

26.5179.51410137753.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد محمد احمد صالح الشربينى64400

25811.516.510167164ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد محمد شوقي محمد عبد العزيز64401

35.51216.523.5121899.567.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد محمد عبد المجيد محمد صالح64402

1914.57.514.51018.565.576ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد مصطفى الغريب عبده زين64403

3127192617.519120.589ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد مصطفى محمد رضوان64404

36.521.51128181811557.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد ياسر عرفات محمد خليل64405

2822.5122516.52010468.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481احمد يوسف يوسف ابراهيم على64406

242410.5241717.599.578.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481اشرف وفقى الحنفى اسماعيل اسماعيل64407
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2512102410.51881.577.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481السعيد محمد محمد صالح عبد الرازق64408

149.56.51710175766.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481السيد وليد السيد السيد بدوى64409

2314.51119.511207977.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481المتولى ابراهيم محمد المتولى الغادر64410

3829.51829.517.520132.578.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481المتولى على طلعت المتولى عبد العزيز64411

3322.5202617.52011978.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481امين عماد الدين محمد خيرى محمد همام64412

29181226.51516100.578ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481اياد السيد عبد اللـه السيد سيد احمد عتيبه64413

30.518152415.5191035.57ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481ايهاب وليد محمود ابراهيم محمد64414

2514.512.51410.51976.574.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481توفيق مصطفى توفيق حمزه سكر64415

226.51571018.560.574ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481حاتم محمد سيد احمد الدسوقي دبور64416

31.52719.526.518.51912377.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481حسن محمود لبيب عبد الحى مصطفى64417

2513.51517.5916.58044ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481خالد عالء عبد المجيد السيد كوهيه64418

29.52610.52313.517102.577.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481خالد محمود السيد بدر ابو النجا64419

19.521817.51215.57846ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481رضا ابراهيم السيد ابراهيم الشيوى64420

3427.519271816125.557ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481زياد شريف محمد حسن صالح64421

35.52919.527.51817129.569.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481زياد محمد احمد محمد الفول64422

25.524.5152313.519101.566ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481زياد منصور عبده منصور عطيه64423

14106131.51444.566ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481سعيد مبارك فتحي عباس مبارك64424

362616.525.51717.512158.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عاطف رضا كامل يوسف على64425

34.52616.527.51219116.589.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عبد الباسط محمد عبد الباسط عبده شمس الدين64426

352516.522.582010778.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عبد الرحمن عالء محمد احمد الشربينى64427

34.525.516.5231019109.568ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عبد الرحمن مصباح محمد ابراهيم حسن64428

26.52510.513718.58267ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عبد الرحمن وائل كمال الدين مصطفى الفقى64429

34.529172516.519.512277.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عبد الغفار عصام عبد المؤمن عبد الغفار يوسف64430

31229257.51894.587ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481على احمد على درويش64431

2419.512.5168.51680.556ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481على محمد ابراهيم ابراهيم64432

18.58.5814.58.517.55844ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481على مصباح محمود  شمس الدين طه64433

382719.526.518.517.5129.544.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عمر احمد محمد عبد العزيز عبد المجيد64434

26.51715.52010178935.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عمر عبد اللـه محمد عبد هللا المرشدى64435

21.51281861265.565.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عمر فتحى السعيد ابراهيم عبده64436

27.513.510226.51579.557.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481عمرو خالد ابراهيم ابراهيم نصار64437

35.522.517.522.59.519.5107.588ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481مجدى حاتم مجدى محمد الفقى64438

251314.51971878.577.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد اشرف السيد متولى رضوان64439

2011.512.511.5413.559.557.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد السيد السعيد احمد سالمه64440

34.518.516.51762092.556.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد بدران ابوالفتوح عبده المتولى64441

2710.515.519.53.5147667.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد تامر السيد اسماعيل عطيه سيد احمد64442

27.522.51824.51116.5103.566.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد تامر محمد عبد الحميد عبد العزيز64443

3328.518.526.515.51912267ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد حلمى عبد الحميد مصطفى سالم64444

2320.51726.51019.59787ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد عبد الرحمن قدرى عبد الرازق رمضان64445

2613.516.52310.51789.586.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد عبد القوى احمد محمد الشربينى64446

292015.524.51418.51035.59ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد عبد الهادي احمد محمد عبد الرازق64447

33.527.51926.51419120.558ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد عزت محمد الشحات جاد اللـه64448

21.511.513.521614.573.554.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد عزيز محمد على64449

24.5149.516.581672.537.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد على عبد العزيز محمد سالم64450

12.510.57.512812.550.564.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد على محمد ابو الفتوح حسانين64451

3024.517.519.511.518.510354.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد فتحى فتحى جاد اللـه الحوشى64452

27.52518.51710189853.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد محمود بسيونى المغاورى احمد64453

1971620.5101872.574.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد مصباح محمود  شمس الدين طه64454

33.528.519.524.51717.512367.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد نبيل مصطفى محمد نواره64455
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32.52518.52413.515.5113.578ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد نعيم عبد القادر عبد العزيز العدوى64456

36.52619.524.514.52012188.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد وائل محمود حامد الصباغ64457

10.51817.5161012.57288.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمد وليد محمد على السباخى64458

1719.51521.51316.58678ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود رضا ابراهيم سليمان64459

242317.5251418.5103.576.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود عبد الهادى فهمى المتولى تعلب64460

26.526172814.51911286.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود عالء احمد منصور الحوشى64461

30271725.515.519.511577ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود علوان السيد السيد علوان64462

29.523.519269.511107.545ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود مجدى السيد محمود قنديل64463

37.53019271919132.545ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود محمد فهيم راغب الطنطاوى64464

3223.51926.513.518.5114.579ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود محمد محمود ابراهيم محمد64465

27.52218241113.5102.578.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود محمد محمود منصور محمود64466

28.523192413.519.510889.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود ناجى المهدى رضوان على64467

26.52315.519.55.5169068.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود هيثم محمود امين نصر64468

352819.528.52018131710ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481محمود ياسر محمود محمد تعلب64469

31.52214.523.51617107.5710ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481مصطفى السيد السيد السعيد عتيبه64470

38.529.5202617.519.5131.579ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481مصطفى سالمه عبد التواب الحوشى64471

3518.5202717.517.511889.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481مصطفي متولي عبد الحميد مصطفي سالم64472

2261421.551768.587ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481مصطفي محمد عباس احمد64473

31.591423.51317.59187ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481مصطفى محمود محمد على الحصرى64474

25614.52310.517.57967.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481نادر حماده محمد السيد االشرم64475

2610.514.524.514.5169077ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481نور الدين مصطفى احمد نور الدين احمد64476

3627202819.520130.599.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481نيبل بدوى نبيل بدوى على64477

38241820.516.519.511789.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481هانى وليد محمد محمد سالمه64478

39282029.519.51913687.5ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481يوسف عبد الفتاح حافظ عوض64479

28.524.518.52517.517.511487ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481يوسف محمد فتحى عمر البدراوى64480

35.526172517.51812188ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481يوسف محمد مصطفى بدر64481

3525.519.528.51716125.569ادارة أجا  010برج النور ع بنين  0481يوسف محمود محمد يوسف زهر64482

37.5292029.51920135810ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اسراء عبد الحميد محمد التهامى احمد64483

352515.526.51617.511899.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اسماء احمد عبد الحميد البدراوى64484

33.52719281919.5126.5910ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اسماء خالد احمد عبد اللطيف حسنين64485

36.52919.529.518.51913389.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482امل عبد الحافظ محمد محمود شلبى64486

2511.512.521.51018.580.588ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اميرة عمرو السعيد جمعه الشوربجى64487

3625.51928.514.520123.579.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اميرة يسرى فوزى عبده كسبه64488

29181524.57.5199478.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اميره محمد ابراهيم مصطفى على64489

3730203019.520136.5910ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اميره محمد السعيد متولى خود64490

302015.524.516.519.5106.585.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اميره محمد السيد حافظ العزب64491

197.51317.51018.56759ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اميره محمد السيد محمد الشربينى64492

373020292019136910ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اميمه محمود احمد عبد اللـه صالح64493

20.51013.515.582067.579ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482اية نزيه محمد السيد سليمان64494

26.519.513.52111.5189288.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ايمان مجدى حموده على جاد الـله64495

2522.515.521.516.51910188ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ايمان محمد احمد ابراهيم فياض64496

292215.526.5151910887ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ايمان ناصر عبد العزيز عبد الوهاب فوده64497

2020.511138.518.57357.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ايه بكر ابراهيم على ابراهيم64498

3328.519.52718.520126.5910ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ايه رجب فكيه محمد ابراهيم64499

22.518.51112.59.5177496.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482بسمله جاد االمام جاد احمد64500

20.515.511.5178.519736.58.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482بسمله شريف عبد الموجود عبد العال خالف64501

2725.512.52513191036.59ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482بسمله محمد عبد القوى محمد الشربينى64502

37.528.52029.52020135.57.510ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482بسمله محمود محمد حسين غبور64503
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32221422131910378ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482بسنت سامى السعيد حسنين موسى64504

352919.528.518201306.57.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482تسنيم عبد الحميد الغريب عبده زين64505

3623.51924.513.519116.558ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482تسنيم هانى بديع ابراهيم الخولى64506

ـله الحوشى64507 36.526202818.5201297.59.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482حبيبه محمد فتحى جادال

28.522.519.526.518.519115.568.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482حسناء عاطف على رمضان مجاهد64508

30.525.51424.51218.5106.558.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482حنان محمد احمد احمد زهران64509

26.5221320.512.518.594.568ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482حنين باهر محمد الدسوقى رمضان البيومى64510

35.5302028.519.520133.589.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482حنين ياسر مصطفى احمد عامر64511

3421.515.522.516.5171106.58ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482خلود وائل محمود ابراهيم خليل64512

35282029.519.51913287.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482دعاء صبرى احمد محمد عبد الوهاب64513

يا محمود شوقى فهيم شمس الدين64514 29.524.5102512201017.53.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ران

27.524.51623.513.519.510574ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رحاب عبد الحميد عبدالـله محمد العرابى64515

352517.5261618119.573.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رحمه ابراهيم احمد ابراهيم الخولى64516

23.5246.5241215.59053ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رحمه المهدى الشحات السعيد حسنين64517

3525.518.52717.518123.56.59ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رحمه سعد محيى الدين عيسى محمد فياض64518

33.52515.5251218.51115.57.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رحمه ماهر عبد العزيز محمد سالم64519

38.526182918.51613051.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رغده هشام سعد السيد البدراوى64520

26.52412266.512.59542.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رقيه محمد يوسف يوسف حسن64521

22.523.512.5286.5159364ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رنا ايمن السيد محمد السيد64522

30.523122710.51510354ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رنا عادل حسانين موسى حسانين64523

342417.526.516171188.54ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482رنا محمد عبد الحميد محمد موسى64524

34.52717.527.51719123.557ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482روان رضا راضى حسن عبدالـله64525

36.527192919.519.513189ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482روان عبد الـله عبد الـله محمد العرابى64526

35.52819.529.51919131.558.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ساره طارق احمد ابوالكمال السيد64527

3226.515.522.51215.5108.573.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ساره محمد فتحى احمد عطيه64528

32261727.515.51911864ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ساره نعيم منصور السعيد منصور64529

19.521.510.525.55.517.582.553ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482سحر رضا الشناوى السعيد يوسف64530

22.521924.57.51684.563ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482سعاد السيد سليمان السيد سليمان64531

3427.518.5281518.512366ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482سلمى فيصل مصطفى محمد موسى64532

30.5251326.511.514.5106.552ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482سماح رمضان مصطفى الشافعى محمد64533

1625720.5311.571.551ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482سناء محمد فهمى منصور بدر64534

31.526.516.52714.517.511654ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482سهير حمدى ابو المعاطى ابو المعاطى على64535

38281829.518.52013256.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482سهيله محمود عبد الحميد يوسف عيد64536

37.52818.52917.516130.567ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482شهد سامى عرفان كمال زهر64537

32.5261726.513.515115.565.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482شهد عبد الحليم نصرت عبد الحليم منصور64538

1011.57.517.58.510.55553ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482شهد على محمد محمد على64539

846.517911.544.572.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482شيماء رضا يوسف يوسف الحديدى64540

23113.5158.5186173ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482صفا السيد عباس السيد شمس الدين64541

11.511.52.515.58.512.549.55.51.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482صفاء محمد عالء الدين محمد السحيتى64542

16.51592213.513.57665.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482عايده محمود محمد على الحصرى64543

3628.517.526.51920127.56.53ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482عزيزه محمود محمد ابراهيم مجاهد64544

3124.511.521141610274.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482عال مصطفى سعد زكريا البدراوى64545

14.57.54.5176.513.55052.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482عنايات السعيد حسانين السعيد الضبع64546

22.59.59.518.51311.57352ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482غادة حسام السيد السيد سليمان64547

3318.51426.515.516107.554.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482غاده حسام الدين عزت ابراهيم العدوى64548

372819.529.517.519131.556.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482غاده صالح محمد لطفى سالمه64549

31.524.51627.517.51911756ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482فاتن محمد الباز توفيق الباز64550

13.57.56.517.58.518.553.543ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482فاطمه ايمن يوسف سليمان البدراوى64551
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3123.5172317.519.511257.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482كريمه عبد الحى محمود المتولى فياض64552

32271625.51716.5117.567ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم صالح عطا الشحات محمد64553

2823.51625.517.519.5110.558ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم عبد النبى محمد احمد الطنطاوى64554

30.52615.526.51616.5114.555ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم عبده سعد على صالح64555

37.530203018.518.5136610ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم عصام وجيه عبد الدايم محمد64556

36.527.519.5281817129.556ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم عيد عزمى محمود شمس الدين64557

332318.51915.515.510956.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم محمد ابراهيم على عتمان64558

37.53018.530201913669.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم محمد حماد محمد حماد64559

3525.513.5261818.511866.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم مهتدى محمد ابراهيم شمس الدين64560

229.510.51511.515.568.576ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مريم هاشم طه السيد كوهيه64561

3728.519.528.52015133.5510ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ملك احمد عبد المنعم محمد الديب64562

2524.515.524.51317102.578ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ملك احمد مخلوف حسن محمود64563

2826.515.5271417.511168.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ملك صالح عطا الشحات محمد64564

2125711.57.5137264ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ملك وليد سمير مصطفى عبد العزيز64565

30.528.517.526.516.516119.578ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482منة الـله محمد محمد عبد الحى احمد64566

272013.524.514149958ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482منه الـله حازم محمد السيد ناصر64567

29.5231928.51918.511969ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482منه الـله صابر مصطفى على64568

15101015.568.556.565ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482منه الـله عبده المحمدى محمود الطنطاوى64569

26.517162113.515.59464.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482منه الـله محمد فاروق على زهران64570

157.551213.514.55356ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482مها محمد على على الباز64571

811.5413.55.51442.555.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نانسى رضا الشناوى السعيد يوسف64572

3529.517.5292019.5131510ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ندى ايمن محمد حسن غبور64573

2513.517.52212169069ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ندى حلمى محمد ابراهيم منصور64574

3327192817.518.5124.559.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ندى على ابو المعاطى ابو المعاطى على64575

3421.517231720112.566.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نسمه حمدى زويد محمد المرسى64576

1710.510.59.591756.554.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نور على على الدسوقى رمضان64577

3427.51727.518.518.5124.566ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نوران احمد السعيد متولى خود64578

34291927.51819127.566.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نوران محمد محمود على مصطفى64579

20146.5101116.561.584.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نورهان اسماعيل ابراهيم التهامى العفيفى64580

32.52615.528.518.519.5121610ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نورهان عبده على عمر عبده64581

3425.5162516.517.511779ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نورهان محمد صالح ابراهيم منصور64582

3228.51924.517.519.5121.578.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482نورهان محمد محمود محمد المرسى64583

22.522101714.519.58676ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482هاجر احمد شحاته ابراهيم شحاته64584

2828.514251617.5111.574ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482هاجر حسين موسى عبد الجيد يونس64585

3027.512.522.51716.5109.563.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482هاجر خالد احمد منصورالحوشى64586

13.567.56.5616.539.552ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482هاجر على محمد ابو الفتوح حسانين64587

31.527.519.52918.517.512676.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482هاجر محمد محمد المرسى البرعى64588

10.56.5666143553.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482هبه ايمن محمد عبد الـله64589

36.52719.527.51719127.557.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482هيام فتحى محمد يوسف زهر64590

31271822.51718.5115.558.5ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482وفاء فتحى فؤاد ابراهيم المرسى64591

252017.5231615.5101.568ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482والء محمد محمود يوسف عيد64592

14.512.514.517.512.517.571.554ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482يارا عبد اللطيف عبد القادر عبد العزيز العدوى64593

1341016.5613.549.573ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ياسمين عاطف عبد الهادى محمود السعيد64594

37.5301929.518.518.5134.558ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ياسمين محمود السعدى محمد صالح64595

31.523182916.518.511863ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482ياسمين محمود السيد احمد غز64596

342920302019.513368ادارة أجا  010برج النور ع بنات  0482يمنى رجب اسماعيل محمد الفار64597

3729.5202919.518.5135710ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ابراهيم دياب عبد الفتاح دياب زيد64598

26.522.51622.51218.599.5510ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ابراهيم رضا السيد السيد ضيف64599
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28.525182612.518.511069.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ابراهيم ِشعبان محمود هاشم هاشم64600

272218.524.515161077.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483احمد البسيونى مصطفى عبد الرحمن احمد64601

28.52317.52315.515107.586.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483احمد السيد محمد احمد ابراهيم64602

3421.516.526.51718115.588ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483احمد رضا نعيم ابراهيم شومان64603

32.526172716.51911988ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483احمد عبد اللـه الشحات محمد على64604

29.52915.526171611768ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483احمد عصام محمد محمد حسن64605

33.52612.527191811868ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483احمد علي ابراهيم علي غز64606

172013.522.59.51082.57.54.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483احمد محمد هارون صالح على64607

2524.5142416.513.51045.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اسالم السعيد عزت ابو الفتوح الشرقاوي64608

28.52514.52816.517112.55.59.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اسالم عالء الدين محمد سرحان64609

36.52617.528.516.5171255.510ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اسالم محمد ابراهيم السيد حسن64610

372918.5291919132.55.510ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اسالم محمد طه عبد المجيد وهدان64611

2928142113131057.55.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483امير اسماعيل محمد اسماعيل الطنطاوى64612

35.52616.52817.519.5123.588.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483امير طارق ابراهيم عبد الحميد فياض64613

31.522.513.5211218100.568ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483امير فتحي ابراهيم ابو الفتوح متولي64614

3223.516.5271314.51125.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483امير محمود محمد عبد الرحيم عبد العزيز64615

3420.517.527.51615115.568ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ايمن خالد محمود محمد منصور64616

27.51917251417.5102.55.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483جمال عبد الناصر عبد العاطي موسي شهاب64617

36.5241828.517.520124.55.59.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483حسام هشام بركات كامل سرحان64618

38.52818.528.52020133.589ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483خالد محمود عزالدين محمدالشربينى64619

25.517.51620.51517.594.57.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483رضا صالح عبد العزيز بدوى عطا64620

28221525.515.5181065.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483رفعت محمد رفعت عبد الغنى العلوى64621

35291927.51920129.55.510ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483رمضان سامح رمضان ابراهيم العلوى64622

352418.5221920118.569ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483زياد احمد عز الدين احمد فرحات64623

3828.5192919.52013469.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483زياد حماده ابراهيم عبد الحميد فياض64624

302819191718.51135.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483زياد خالد عبد المعطى احمد االلفى64625

3426182519201226.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483زياد على احمد على ابراهيم64626

33.52618261720120.57.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483سعد ماهر سعد الشحات الفل64627

3019.515.522.51619103.588ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شادي محمودعبد اللـه عبد الباسط ابراهيم64628

25.5241823.516181077.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483طارق اشرف نعيم ابراهيم احمد64629

19181619.513.517866.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عادل ابراهيم ابراهيم السعيد النمر64630

301718.519.516.517.5101.56.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عبد الر حمن ياسر ابراهيم محمد علوان64631

23.51618.51517.51790.55.56.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عبد الرحمن احمدالسيد احمد القاصح64632

18.514.514.512.513.516.573.55.56.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عبد الرحمن سعد محمد السقا نسيم64633

15.515.512.518.51315.5757.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عبد الرحمن محمد سعد محمد الشريف64634

31.522.5152317.517109.55.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عبد اللـه وحيد عبد هللا ابو المجد غزاله64635

33.527.5172616181205.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عز الدين جمال عز الدين النادى احمد64636

3224.516.523.51614.5112.55.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عمر اشرف عبد المجيد سيد احمد علي64637

3527.519292020130.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عمر صالح صبرى محمد حجازى64638

27261927.52020119.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483عيسى مصطفى عيسى عبد الغنى64639

30.527.518.529.519201257.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483كريم محمد خيرى فايز محمد64640

272515.5271820112.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483مجدى احمد جمعه النادى الخميسى64641

3227.517.527.517.519.512259ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد احمد المتولي سيد احمد علي64642

302717.527.51819.51207.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد احمد محمد عبد الال محفوظ64643

3223.51926.517201187.55.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد احمد محمود احمد الشناوى64644

31.5241828.5171711986.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد اشرف البهلول منصور عبد اللطيف64645

3528192919.517130.57.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد اشرف سالمة محمد حمودة64646

242517.526.516.517109.576.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد الخطيب ابراهيم محمد موسي64647
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332719.528.519181277.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد حسان فاضل وهدان64648

34.527192819.51912889.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد خالد تقى احمد مسعود64649

19.523.518.52416.518.510286.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد رضا سعد عبد الهادي سعيد64650

23.52115.52314179756.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد رضا محمد عبد الحميد وهدان64651

1619.51221.51215.58156ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد رضا محمد محمد الشربينى64652

21.524.513.52312.5189556ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد سامى محمد عبد الحميد وهدان64653

17.518.511.523.512.51883.556ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد سمير عارف فتحي يوسف64654

28.52118.526.517.519.511259ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد عبده محمد السيد الجندي64655

2523.518251619.5107.54.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد قدرى سيداحمد ابراهيم64656

30291928201912657.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد محب حسنى ابراهيم عماره64657

302114.527.5161910979ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد نشات ابراهيم جبريل احمد64658

26.510.511.524.512198567ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد هشام المتولى على المتولى64659

2891223.511.518.58468.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمد هشام محمد على عبد ربه64660

1308.516.5518435.56.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمود احمد عبد الفتاح محمد هالل64661

140.57.5204.51446.53.55.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمود احمد ماهر احمد مسعود64662

16.53.5820.54.512.5533.56.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمود سعد منير عبد المجيد وهدان64663

1413.512245.518694.57ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمود عادل سليمان البهلول64664

22121125717.5773.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483محمود عبد الرحمن حسن عبد الرحمن فراره64665

3227162819.519122.55.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483مصطفي احمد معزوزاحمد الحضري64666

32.52718.52819191254.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483مصطفى الباز طلبة الباز صبح64667

321416.524.514.515101.55.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483منتصر امجد ابراهيم عبد الحميد خضر64668

23.511.51423.510.514.58357.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نور الدين علي محمود عبد الحميد الفررجي64669

25.51111.524716.5794.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483يوسف رضا عطا ابو المجد غزالة64670

21.57.512.524.59167557ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483يوسف شعبان حسين حسين64671

209920.514.5177354.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اسماء خالد السيد محمد موسي64672

31.525.517.528.517.520120.55.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اسماء رمضان جمعه عبد السالم المزين64673

31241628.51420113.567.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اسماء سامى محمود احمد على الدين64674

3119.51128.513201034.57ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483االء ايمن هالل محمد ابراهيم64675

38.527.5203019201357.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483االء مجدي مصطفي حسن الجندي64676

2318.510.517.5716.576.55.56.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483الهام سالم محمود الطنطاوي سرحان64677

26.522.51527.51420105.578ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483امنية محمد جمال محمد محمد الجندى64678

2371026416.57076.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اميرة ناصر عبد الودود على الشهاوى64679

36.527.516301918.512978ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483اميره ياسر محمد احمد غبور64680

35.52217271419115.57.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483امينة رمضان عبد الموجود طه عبد العظيم64681

3320.515.524.51018103.576ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ايمان فرج سعيد عبد الرحيم فياض64682

3120.516.524122010476ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ايه بالل محمد عبد الحميد وهدان64683

3617132615201077.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ايه على احمد على جمعة64684

40281830202013686.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ايه مجدي مصطفي حسن الجندي64685

38.52916.529.517.51913188ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483بسمله سيد عبد المجيد سيد احمد علي64686

36.52717.53018191297.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483بسمله عاطف سعد محمد الشريف64687

39.525.519.529.517191317.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483تسنيم شاكر جالل عبد المجيد وهدان64688

3926.518.529.519.5201338.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483تسنيم محمد جالل السعيد الخولى64689

392918.53019.5201367.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483تسنيم محمود عزالدين محمد الشربينى64690

2918.51128.513201006.56ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483حبيبه رضا عبد العزيز بدوي عطا64691

26.5101323.59.51882.55.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483حسناء السيد غانم السيد حسن64692

يا عادل شكرى احمد موسى64693 3629132914201217.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483دال

39.529.516.526.516.520128.577.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483دعاء المتولى على حسن البرقى64694

36.52213241017105.56.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483دينا ابراهيم احمد عبد المجيد دهمة64695
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211310.525918.578.56.57ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483دينا رمضان على محمدعبد ربه64696

3720.5162915.5201187.57ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483رحمة ناصر صبري احمد مسعود64697

38.52919302020136.55.59.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483سهيله السيد احمد السيد الجندى64698

36.527.517.528.519.519129.56.59.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شذي حسام بركات كامل سرحان64699

9.511.510.57.5916.54848ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شروق عطية المنسى عطية احمد64700

34.526.516271419.511879ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شهد اكرم رمضان ابراهيم64701

33261525.512.51811269.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شهد جمال السعيد محمد ابراهيم64702

35.52717.52919.520128.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شهد محمد فتحي عبد القادر ابراهيم64703

27.5201321.59.519.591.559ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شيماء السعيد فتحى السعيد الجوهرى64704

272811.5257.5189977ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شيماء رفعت منصور عبد اللطيف الشناوى64705

3928.518.530202013669.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483شيماء محمد ابراهيم صادق ابراهيم64706

27261525.51118104.557.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483صابرين صادق ابراهيم صادق ابراهيم64707

36.52713.526.51220115.579ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483فاطمة الزهراء ايمن السيد محمد عبد الرحمن64708

29.52113.523.514.519.51026.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483فاطمة الزهراء محمد محمود محمد بدر64709

37.528.52030202013689.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483فاطمة رضا محمد عبد الال محفوظ64710

29.520.515.519.5181810397ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483فاطمة رضا مكرم فايز محمد64711

36281726142012169.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483فرح ايمن عالء الدين طه البهلول64712

2715.514.524.511.5209346.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483فرح رضا عبد الهادى على القليل64713

1920.513.5140196788ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483لبنى احمد ابراهيم احمد ابراهيم64714

35.529.52027.52019132.599.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483لوجين محمد فوزي متولي الديب64715

37.529.518.528.519201337.59ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ليلى محمد الخضيرى بخيت64716

36.5301929.52019.51355.510ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483مريم سامى صبحى السيد حماد64717

35.529182015.5201187.57ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483مريم مجدى على ابراهيم اسماعيل64718

3323.517.52715.520116.556.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483مريم هانى محمود احمد الشناوى64719

3024.51723.5142010957ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483منار منصور محمد عبد الواحد منصور64720

27.51416.517.55.5158154ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483منه الـله ابراهيم احمد عبد المجيد دهمه64721

3528.518281820127.555ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483منه الـله طاهر ابوزيد عبد السالم سالم64722

3328.51728.5162012357.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483منه عبد الجواد محمد عبده الخولى64723

3627.5182916.52012788ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ناديه راضى احمد عبد المجيد دهمه64724

31.52615.52514.520112.556.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ناهد محمد عبد الستار منصور64725

3627.519291518126.56.58ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نبيلة ربيع محمد عبد السالم المزين64726

30.526.513.5236.51810066ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ندى طارق الدسوقى فتحى عارف يوسف64727

34.527.517.52915.52012487.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ندى محمد ابر اهيم مصطفى سرحان64728

18151514.552067.575.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ندى وائل ابراهيم الشاذلى64729

31.523.516.51913.52010457.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نسمة رمضان ممدوح فتحى64730

3226.516.52315.520113.587.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نسمة طارق علي محمد علي64731

29.51813.519.5919.589.565ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نورا الباز الدسوقي الباز حسين64732

28.5211114.5720826.53ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نورهان ابو الرجال احمد عبد اللـه ابو الرجال64733

35.521.5162515.520113.575.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نورهان حسن عايىء احمد المزين64734

33.52515.525142011356ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نورهان رائد محمد المهدي علوان64735

30241622122010467.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نورهان وائل سمير عبد الغني درويش64736

35.5291728.518.520128.587.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483نورهان وليد محمد كامل سرحان64737

21.516.511.526.510168689ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483هايدى ايهاب احمد محمد الشربينى64738

35.528.5193019.517132.5810ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483هدى عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد خضر64739

28.52617.52718.520117.5810ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483هناء عادل على محمود الشربينى64740

20.5211623.514.519.595.558ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483هناء هشام عبد المولي بدوي السواح64741

29.5261829.516.520119.5910ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483وسام اسامه عيسى محمد المناوى64742

3026.5172817.5201196.510ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483والء احمد احمد مصطفى متولى64743
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29.5271725.5132011279ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483والء مصطفي توفيق عبيد64744

22.52614.526.513.520103610ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483يارا خالد محمد محمد على الدين64745

181614.51912.5208079.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ياسمين المتولى المرسى ابراهيم فرحات64746

1716.514111018.568.556.5ادارة أجا  010الشهيد عبد هللا جمال عمارة ع م  0483ياسمين رضا عزالدين محمد الشربينى64747

2726.516261614111.543ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ابراهيم السيد عبده السيد جوهر64748

20.520.51524.514.514.59543ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ابراهيم عبد الغنى محمد عمر العزب64749

3222.51726.5181411643ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد الشحات السيد ابراهيم السيد64750

282615.527.5171811458ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد ايمن نجيب الطنبولى64751

32.527.51827.516.51912263.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد جالل عبد الحميد على صالح64752

26261725.515.517.511064.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد رضا ابراهيم محمد سالمه64753

27.522.5172716.517110.555.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد سعد محمد ابوالمعاطي محمد64754

37282029.51919133.595.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد عاطف محمد محمد شعبان64755

32.526132819.514.511986.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد بدوى64756

33.527.516.52719.51812496.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد عبد الناصر ابراهيم عبد الحميد محمد64757

35.525.5192819.520127.599ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد عصام مصطفى عبد الجليل ابراهيم64758

2426.516.5241711.510884.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد عالء عبد الجواد يونس مرسال64759

33.527.51724.51919121.5710ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد محمد ابراهيم عبد المطلب ابراهيم64760

3628.519.528.51918131.5610ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484احمد محمد نصر عبد العزيز شعبان64761

2818.519.525.51818109.575ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484اشرف ممدوح عبد الهادى محمد رمضان64762

252319.5251713.5109.553.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484السيد رمضان الشحات رمضان جمعه64763

29.525.518.526.5171411773ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484السيد محمد السيد مصطفى الطنبولى64764

3427.519.524191812475.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484باهى وائل باهى عياد مصطفى البسطويسى64765

24.521.511.5251214.594.572ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484حسن محمد حسن محمود رزق64766

25.51915.519.58.5198886.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484حمدى محمود محمد احمد حسن عبيد64767

26.521.515217.51991.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484خالد احمد مصطفى مصطفى البسطويسى64768

2017.5141681875.566ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484خيرى معوض هجرس المتولى العشرى64769

2823.5172713.51910989.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ذياد محمد السيد على عبد الهادى64770

252115.52161988.588.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ربيع ايمن ربيع عبد الحميد64771

15.51813.517.541768.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484رحيم محمد عبد الـله الدسوقى64772

127.512.514.521848.564.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484سالم السيد سالم حسن مشرف64773

23.521.513.517.57198388ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عادل السعيد رضوان الغريب محمد64774

302614.525719102.588ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عادل سامى مشرف طالب مشرف64775

29.5271628.5171911888ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عادل محمد عبد المنعم محمدعلى64776

232316.522101994.579ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد رمضان64777

2219.517205.5198498ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عبد الـله االمير عبد الـله محمد زيدان64778

30261926171911889ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عبد الـله ناجح عبد الحميد عماره رمضان64779

3225.517281719119.569.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484على عبد الناصر ابراهيم جميل على64780

26.525.516.52617.51911277.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عمر عبد الحميد على محمود على64781

34.525.51926.517.51812386.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عمر محمود فهيم عبد الصمد64782

18.517121631966.586ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484فارس البهلول فاروق فريد المهدى64783

16.51713193.5196976ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484فتحى جهاد فتحى السيدابوالمعاطى64784

28.5291827.5161911976.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484كريم عادل محفوظ محمد السيد64785

23.5201521.511.51591.569ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484كريم عبد الجليل احمد عبد الجليل احمد64786

2925.516.527.517.516.511659ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484كريم عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد بدوى64787

29.52016201016.595.579ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد احمد مصطفى الخليجى64788

242510.5145.5177969ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد اسامه انيس محمد على64789

26.5171316101382.589ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد خالد الشحات عبد العال الشحات64790

28.52615.523.510.51710469ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد رضا عبد الفتاح عبد الفتاح السيد الطنبولى64791
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13.5218.518.56.5146889ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد رمضان عزمى رمضان يونس64792

14.5241320.56.516.578.588.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد طارق يوسف عبد المطلب يوسف64793

2824.516.52310.516102.579ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد عادل محمد محمد شعبان64794

332515.520.51316.510769ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد عادل مشرف طالب مشرف64795

32.524.51622.514.51711089ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد عامر محمد ابراهيم مصطفى عامر64796

2423.51618.511169389ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد عبد اللـه المرسى على خاطر64797

11.512.5513.521544.549ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد علي السيد علي السيد64798

1316.5715.54165649ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد فريد رمضان يونس خاطر64799

2021.57.514.54.5166859ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمد وافى حبيب عبده على64800

24.526.59.513715.580.589ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمود جهاد عبد الحكيم العفش64801

24.525.512158.515.585.579ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمود حسن محمود مصطفى دويدار64802

26.528.5919915.592810ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمود رضا جمعه منصور احمد64803

28.5271422.51318.510579.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484محمود فتوح محمود ابراهيم السيد64804

36.529.519302019.513589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مصطفى ابراهيم الششتاوي الششتاوي مصطفى64805

241018.524417.580.587ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مصطفى حمدى احمد مصطفى رمضان64806

156.5152439.563.577.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مصطفى راضى متولى على محمد64807

36.52719301918.5131.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مصطفى عاطف مصطفى عياد مصطفى64808

2071320.581368.577ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مصطفى وائل صالح امين الشوبكى64809

2213.511.521.59.597887ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484هشام زغلول راضى عبد القادر جايل64810

372819.5281817.5130.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484اسراء حسانين عبد الباقى حسانين سماحه64811

36.524.517.53016.517.5125810ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484اسماء محمد شحاته عبد الجليل احمد64812

3617.51729.514.519.5114.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484امانى ابراهيم ابراهيم ابوشعيشع الحديدى64813

33.52317.52611.519111.588.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484امانى عبد الهادى محمد عبد الهادى على64814

352319.52816.517.5122810ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484امل احمد مصطفى محمد منصور64815

3622.517.52916.519121.589ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484امل محمد القناوى محمد مطر64816

25.5161421.51217.58977ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484امنيه السيد يونس على يونس64817

3426.518271719.5122.589ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484امنيه محمد السيد محمد القط64818

33.516.5182818.516114.588ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484امنيه محمد محمد السيد العدوى64819

3622.517.52718.518121.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ايمان الشحات السيد البسطويسى64820

3520.51729.51418.511687.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ايمان حسانين عبد الباقى حسانين سماحه64821

33.520.5172611.515.5108.587ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ايمان معوض هجرس المتولى العشرى64822

34.522.515.525810.5105.586.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ايناس رضا سالم ابو المجد سالم64823

14.5155.516.55.519.55774.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ايناس عبد اللـه محمد منصور ريحان64824

242411.526.57.519.593.574.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484براء ابراهيم عبد الجواد عبده قاسم64825

37.5301929.51919.513588ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484بسمله ابراهيم السيد حسن محمد64826

26.5261428.51519.511086.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484بسمله سامى عطيه عنترعبيد64827

26.527.511.51513.519.59477.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484بسمه محمد محمد احمد محمد64828

353018.5302019.5133.579.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484تسنيم عصام على محمود على جمعه64829

19.5196.58.51.516.55582.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484حنان محمد محمد الرفاعى عطيه64830

1414.55.510.5417.548.574ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484حنان محمد مشرف محمد موسى64831

28261322.56.519.59684.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484خلود عادل السيد يونس مرسال64832

يا رفعت عزت احمد ابوزيد64833 38.53019302018.5137.5810ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484دال

يا محفوظ عوض عطيه محمد64834 3228.518281716.5123.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484دال

272411.528.591810087ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484دنيا السيد سعد مصطفى البسطويسى64835

1811.5511115.546.583.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484دنيا انور مصطفى ابراهيم مطر64836

20.523518.58.516.575.594ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484دنيا عادل ابوالحسن محمد احمد64837

2923.5723.511.517.594.595ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484دنيا عادل الدسوقى المرسى زاهر64838

2923.519.528.51516.5115.595ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484دينا نجاح كمال على حسن64839
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يا عبده فهيم عبده محمود مطر64840 2822.51223.514.519100.596ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ران

2521.58.516.512.518.58494.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484رحمه رضا عطيه الرفاعى عطيه64841

2221.5812.51219.57685ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484رحمه وحيد عبده على عبد اللـه64842

34.528.518301919.513099.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484رغده محمود حامد حامد محمد64843

35.526152514.51911689ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484رنين محمد مصطفى احمد محمود64844

3523.513.524.514.51911199ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484روان ممدوح لطفى السيد حمدان64845

دا رائد محمود عبيد عطيه64846 39291829.519.519.513588.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484روي

382920302016.513788.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ريم شريف مقبول عرفات مقبول64847

3722.518.526.51618.5120.568ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ريم مصطفى غانم على الغنام64848

393019.5302019.5138.5910ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ريم هشام ابراهيم الطنبولى64849

36251224.515.519.511389ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484زينب رضا محمد يونس الشحات64850

3820.510.522.51219.5103.589ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484زينب على نجاح على حسن64851

38.527.515.522.517.519121.578.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484سمر محمد محمود محمود على64852

32161120.5101889.588ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484سهير عبد المنعم محمد عبد اللـه المرسى الطنبولى64853

3224.511.521.514.51710487.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484سهيله احمد احمد السعيد السيد64854

31.515.513.52311.5179587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484شهد اكرم ابراهيم على عبده موسى64855

33.523.512.524.5141710885.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484شهد محمود محمد عبد العال64856

29201616.56.5178886.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484شيرين الدسوقى محمد محمد عبد الرازق64857

30.52515.5218.515100.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484شيماء مصطفى عبده عبد الهادى على64858

31231617.592096.587ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484صباح الدسوقى رمضان المنسى العفش64859

3929.52029.52017.513889ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484صفاء محمود عبد الجواد الدرينى مصطفى64860

33227.519.55168787.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484عايده محمد محمد مصطفى العجمى64861

32141523.51914103.558ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484علياء محمد على عباس خليل64862

1611111117176669ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484فاطمه السيد مصطفى توفيق مصطفى64863

292019.524.516.517.5109.588ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مروه عبد الـله عثمان عبد الـله احمد64864

20.56.512.514161569.588.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مريم احمد عثمان احمد عثمان64865

211312.512.512157187.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مريم صالح محمد صالح صالح64866

3125202617.516.5119.578ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مريم عبد الـله عثمان عبد الـله احمد64867

2924.515.526191611488.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مريم نيازى محمد بركات العجوانى64868

35.526.5202718.516.5127.555ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مريم يحى محمود ابراهيم العدل64869

3119.518.528191311678.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ملك خليل خليل محمد خليل64870

24.518132117.5179488ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منار رضا فاروق نجيب السيد64871

26.514.51523.5181597.569.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منار فريد فريد المهدى عبد الهادى64872

3323.518.529191812369.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منال محمد السيد ابو الكمال عبد الهادى64873

3428192918.517128.568.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منه اشرف عبد القادر جايل محمد64874

35.524.5182718.516123.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منه اللـه ابو الحسين فتوح ابراهيم السيد64875

22.518.516.517.517.516.592.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منه اللـه رضا محمد عبد هللا64876

322217.5261718.5114.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منه اللـه سعد سعد احمد احمد64877

36.525.517.527.519.520126.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منى رجب نصر رجب نصر قوره64878

31171623191610689ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484منى وائل عوض الشحات عوض64879

32.5261922.518.515118.579ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مى حامد حامد عوض عليوه64880

36.52418.524.51619119.575.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484مياده لطفى نبيه لطفى عبد اللـه64881

252515.516.510.51892.587ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484نجاه وائل نبيه لطفى عبد اللـه64882

24.52314.5117.51780.582.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484نجالء البرعى محمد محمود عطيه64883

36.52920282020133.588.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484نجوى على ابراهيم على جنيدى64884

332317.524.517.520115.578.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ندى احمد الطنطاوى السيد الطنطاوى64885

35.5272029.519.518131.579.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ندى العدوى على عبد السيد على64886

28.52616.523.516.51511184ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ندى حليم على السيد السيد64887
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2323.514.58.571476.586ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ندى حمدى محمود عبد الحميد محمد64888

31.526162212.51310887.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484ندى محمد مختار الحنفى عبد المنعم64889

101311.5307.537.541.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484نورهان وليد محمد حسين حسن64890

30.52519231314.5110.587ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484نورين وليد احمد سعدالدين احمد64891

38302030201913889.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484هاجر سالمه سالمه ابو الفتوح64892

36.52919.529.517.51813288.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484هانم اسامه كمال على حسن64893

38292029.52019.5136.589ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484هبه اسامه سليمان حسن على64894

38292029182013488.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484هدى تيمور السيد جمعه رمضان64895

3125.519.527172012077ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484هويدا السيد مصطفى حسن حسن64896

35.528.52028.51918131.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484وسام السيد محمد غانم على64897

1410.51087.585073.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484يمنى احمد معوض احمدمحمد64898

31241719.513.515.510564.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عادل حسن ع بالبهوفريك  0484يمنى عادل محمد الشحات عبد الفتاح السيد64899

3526.51724.5171612069.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ابراهيم السيد محمد ابراهيم السعيد64900

3528.5172617.518.512459ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ابراهيم رزق محمد محمد منصور64901

2821917.511.5168758.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ابراهيم صالح ابراهيم الدسوقى سليمان64902

3929.519302020137.579.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485احمد المرسى السيد المتولى المرسى64903

33.51812.524.516.51910578.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485احمد رضا محمد عبد المؤمن على64904

3224.514.528.51520114.578.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485احمد رفعت ابراهيم السعيد الخطيب64905

3829203019.520136.579.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485احمد عاطف رزق على احمد64906

35.52819301820130.579.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485احمد عبد العزيز السيد محمد عبد العزيز64907

27.522102015.512.59557.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485احمد ناصر السيد السعيد ابو الحسين64908

32241324.51713.5110.567.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485احمد ناصر حسن حسن على64909

3722.516.522.516.52011578ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485اسالم محمد عبد الفتاح على احمد64910

25.516923142087.578ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485السيد احمد السيد احمد حسانين64911

2221.58.52310.51085.559ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485جمال محمد رشاد عباس عيسى64912

3226.51218.511.515.5100.548.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485حسن شريف السعيد محمد السيد64913

2827.5132115.51610559.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ذياد ممدوح اسماعيل حلمى فاضل64914

362414.5221719113.559.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485رضا ابراهيم فوقى محمد احمد64915

38.525.51428.51819124.569.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485زياد محمد محمد سالمه احمد64916

38.52414.526.515.51711968.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485صالح اشرف محمد السيد رزق64917

351811.519121995.578ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485صالح سيداحمد ابراهيم محمد السطوحى64918

27.524.59158.51584.565ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485عابد محمد محمد االمام حسن64919

30.52010.521.511.5199478ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485عبد الرحمن على فكرى عرفان الشحات64920

30226.51982085.567.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485عبد الرحمن فتوح حلمى فتوح محمد64921

34.526.516.524.51417.511677ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485عبد الرحمن محمد عبده ابراهيم64922

8.5121011718.548.562.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485كريم السعيد السعيد محمد محمد64923

20.517.510.514.5818.57144.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مازن اشرف ابراهيم على عطا الـله64924

23211316.5111984.557.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد ابراهيم ابراهيم الدسوقى حسانين64925

35.525.512.527.5161911769ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد حسن الششتاوى الششتاوى مصطفى64926

27.523.51425.514.51910568.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد حسن عبد النعيم عبد الرحيم حسن64927

252413229.518.593.567ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد رزق شفيق رجب طنش64928

3326.514.528.516.518119410ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد رمضان ابراهيم السعيد خطيب64929

32.52414.52610.519.5107.557.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد صالح عبد الحميد الدسوقى غزاله64930

35.521.513.52812.51911167ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد صالح محمد السيد رزق64931

2616811.511.5197369.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد عبد الـله السعيد ابراهيم محمد64932

2720151515.52092.555.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد فريد شوقى خطاب على64933

1413.5710.53.52048.542ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد محمود رجب محمد محمد64934

2920132014.52096.558.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمد محمود رضا عبد الفتاح محمد64935
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12.5128.514.541651.552.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمود حسن السيد عبد الرحيم64936

18.5168.515.53.5206255ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمود حسنى محمود عبد الرحيم64937

14.511.5817.53.5205553.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485محمود محمد احمد الحسينى ابراهيم64938

2018.510.5155.52069.554.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مصطفى حمدى عبده على جادو64939

222212.515.59208156ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مصطفى عبد الرازق عبد المنعم عبد الرازق حسن64940

19.516101562066.553.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مصطفى محمود رجب محمد محمد64941

13.517.57185206156ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485هانى ربيع شكرى احمد رجب64942

25.520.58.521.58.52084.557ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485الهام السعيد نعيم احمد السعيد64943

3224.51220.51017.59979.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485اميره شريف عرفان على عرفان64944

30.526122412.519.510579.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485اميره محمد رضا عبد الفتاح محمد64945

33.5251525.51219.511179.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايمان جمال عبده ابراهيم عبده64946

31.522.512.522.51118.510079.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايمان رزق شفيق رجب طنش64947

36.52818.53019.520132.579.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايمان رمضان عبد اللطيف احمد محمد64948

39281829.51820132.569.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايمان عماد محمد فهيم ابراهيم64949

311914226209269.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايمان محمد النادى ابراهيم خضر64950

3325.515.5291220115810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايناس ناجى صالح الدين ابراهيم64951

37.530173018.5201337.510ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايه تامر ابراهيم عبده عبد الرحمن64952

19.518823615.574.579.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايه جمال عبد الغفار عبد الهادى مصطفى64953

37.53020302020137.5810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ايه حمدى فكرى عرفان الشحات64954

37.529.516301219.5125710ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485بسمله حافظ محمد عبد الفتاح الشحات64955

282512.526.51219.5104810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485بسمله سامى محمد محمد فرج64956

322712.525.514.518.5111.5510ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485بسنت عماد البيومى عثمان على64957

3528.518.53018.518.5130.5810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485حياه محمد سعد محمد محمد64958

28281220.5917.597.57.510ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485خلود حازم سمير ابراهيم ابراهيم64959

342710.523.5111810659.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485دينا على على بركات جبريل64960

ا هيثم حسنى السيد المتولى64961 373018.5302019.5135.5810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ران

37.52919302019.5135.58.510ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485رضوه تامر عوض السيد على64962

292610.522.510.51998.57.510ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485روان خالد عبد الحميد الدسوقى غزاله64963

3628.513261519118.57.510ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ساره انور صالح السعيد صالح64964

2822.5923.51018.593710ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ساره طلعت عبد الفتاح حسانين سليمان64965

28.527.512191618.510389ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ساره عبد الرحيم عبد النعيم عبد الرحيم حسن64966

2618.57.51715.519.584.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ساره ياسر زيدان عبد الرحيم زيدان64967

36.529.518.527.520201327.58ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485سالى محمد طه ابراهيم عبده فرج64968

322016221819.510888.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485سعاد السيد سالم محمد الجاريه64969

2622.51322151798.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485سلوى عبد الفتاح حسين عبد الفتاح زيدان64970

3629.519.5302020135810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485سميره مصطفى منير محمد ابراهيم64971

312817.5271920122.5810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485سميه محمود البيومى عثمان64972

34.52516.521.51918116.5810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485سناء محمد عبده عبد الرازق اسماعيل64973

363018.5292020133.5810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485سهيله صالح سالم بركات جبريل64974

2817.59.517.51118.583.5810ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485شروق عماد امين محمد حسانين64975

3529.519.528.518.51813198ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485شرين محمد عبد الرحمن عبده عبد الرحمن64976

3427.51628.5182012489ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485شيماء محمد محمد عبد الرحيم رمضان64977

26.513.512.5191018.581.587.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485عفت ياسر ابو الفتوح ابو الفتوح عبد العال64978

30.526.51323.51420107.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485فاطمه المتولى السيد السعيد محمد64979

26.51912.517.51517.590.598.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مريم الهادى محمد عثمان محمد64980

30251725.51814.5115.569ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مريم محمد ابراهيم عبد الحميد مرزوق64981

28.519.5111710.51386.588ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مريم محمد السيد محمد اسماعيل64982

33.52515231519.5111.589ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مريم محمد صالح الدين ابراهيم64983
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31.519.5152714.516107.589ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485منه الـله شلبى صابر محمد محمد64984

292311.522.51119.59789.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485منى محمد زاهر عبدالـله محمد64985

3525.51426.5171711888.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485مى على محمود ابراهيم حسانين64986

36.5291828.519.520131.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ندا احمد السيد عبد الهادى ابراهيم64987

31.5301629.520161276.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ندا محفوظ محمد فهيم ابراهيم64988

3628.518.5302019.51337.56.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ندا مصطفى السعيد مصطفى على64989

24.52692418.516.51027.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485نسرين حسن ابراهيم ابراهيم دياب64990

35.52813.52520201227.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485نسرين طارق محمد محمد فرج64991

37.53016302019133.57.57.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485نوال مختار محمد محمود منصور64992

27.52913.52919201187.58ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485نورهان على على بركات جبريل64993

2428.514292020115.57.57ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485نورهان نصر عبده على محمد64994

35.52419302020128.57.510ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485نيروز رضا محمد عرفان الشحات64995

252812291919.51137.59ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485هبه عبد المحسن عبد الحميد عثمان منصور64996

232910.52617.5171067.56.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485هبه محمد محمد حامد مرجان64997

2028.512.523.51916103.578ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485هدى صالح مصطفى مصطفى الدمسيسى64998

30.529.516271816.51217.59.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485هند فؤاد ابراهيم السيد البسيونى64999

38301929.52017136.569ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485هند نادر عوض السيد على65000

23.52511.52514.515.599.587ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485هيام عبد الصمد سمير عبد الصمد ابراهيم65001

35271223.51514112.57.58ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ياسمين ابراهيم عباس ابراهيم الرفاعى65002

32.5291729.519.515127.57.58.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ياسمين السيد السيد محمد اسماعيل65003

2426.51328.517.514109.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485ياسمين مصطفى عبد الرحمن شلبى عبد الرحمن65004

35.5271829.519.514129.589.5ادارة أجا  010الشهيد عبده ابراهيم الحنفى ع م  0485يمنى عصام السيد عباس عيسى65005

31.522.516.52915.514.51157.57.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ابراهيم عمر فكرى عمر االمام65006

23.521.58.525.51615958.56.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ابراهيم محمد حامد سالم سالمه65007

2926.511.52716161107.57.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486احمد عربان عزيز فؤاد مصطفى65008

37302029.52019.5136.57.59.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486احمد على احمد الحديدى65009

3120.5172812.517.510988.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486احمد محمد احمد جمعه ابوالعز65010

28.51414.5287.51692.579.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ادم محمد السيد قاسم محمد65011

322417.52914.51711788.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486السيد حمدى محمود السيد سليمان65012

32.525.51929.519.51712688ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486حسام ياسر محمد على ابراهيم65013

3628.51929.519.516132.589.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486حسن عبد العزيز عبد اللطيف شلبى65014

36.52617.527.51816.5125.589ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486خالد ياسر محمد حسن الحديدى65015

3727192917.514129.589.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486رضا حسن رضا محمد حسنين الحديدى65016

3322.5172613.515.511289.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486زياد محمد ابراهيم صادق العدوى65017

302117.526.51317.5108810ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486فارس خالد محمد محمد عبد الفتاح65018

34.52619.528.517.519126810ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486فارس محمد صالح الحديدى65019

35.5292028.517.518130.589.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486كريم عباس السيد بدير سالم65020

3428202819.518129.589ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486محمد خالد السيد حمدان السيد65021

31231727131911188.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486يحيى السيد الدسوقى احمد سالمه65022

37281928.51818130.588.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486يوسف احمد يوسف صالح على65023

35.5281929.52018132810ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486اسماء محمد فهيم عبد اللطيف عبد الكريم65024

000000000ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486االء هانى جالل الطنطاوى زاهر65025

35.52819.529.519.518.5132810ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486امينه محمود مصطفى احمد مصطفى65026

34.5281929.51919.5130810ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486انجى يوسف سالم يوسف ابراهيم65027

24.518.517281515.51037.510ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ايه السيد محمد ابراهيم امبابى65028

36.52819292018.5132.5810ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ايه محمد محمد السعيد على65029

3628192918.518130.5810ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ثناء محمود مصطفى احمد مصطفى65030

32301924.519.519.51257.59.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486حنين هيثم فاروق ابراهيم عبد الفتاح65031
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272217.516.513.518.596.57.57.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486روان حسن محمد احمد المرسى65032

322717.524.515.516.5116.57.57.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486زينب احمد عبد السميع عبد المعطى على65033

302717.52614.518.51157.57.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486سهيله مايز على عبد الباقى الزميتى65034

35.52919.5291919.51327.510ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486شهد شريف احمد بركات العجوانى65035

222516.523.56.51993.57.55.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486عزه حسن حسن ابراهيم امبابى65036

32.524.517.522.512.519109.57.58ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486فوزيه على بكر عبد العزيزعبد العزيز65037

35.529.519.52917.518.51317.56ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486مريم ابراهيم ابراهيم ابراهيم ابو المجد65038

2924.515.52510191047.55.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486مريم فاروق عبد الـله محمود على سليمان65039

2527.516.526.5917.5104.57.55.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486مريم محمد السيد محمود الموافى65040

1523.516268.517.5897.57ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486منال ابراهيم امبابى محمد امبابى65041

21.520.51618.56.517.5837.55.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486منه ابراهيم على المتولى يوسف65042

2525.51621101297.57.55ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486منه الـله عباس عباس السعيد عباس65043

29.53018.5251818.51217.58.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486منى ابراهيم ناصف محمد ابراهيم65044

202416.523101893.585.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ندى احمد حمدى عبد الحميد ابو الصفا65045

30.527.5192414171157.58.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ندى الموافى عبدالـله محمود عبدالـله65046

1425.51521.55.51781.583.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486ندى على على عبد الباقى الزينى65047

31.52818.52612.519116.588.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486نرمين ابراهيم عربان ابراهيم مصطفى65048

35.528.51929.518.518.51317.510ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486نور رضا محمد حسنين الحديدى65049

29.527.517.526.51418.51157.56.5ادارة أجا  010حسن ابراهيم الحديدى ع م  0486يمنى عزت عزيز فؤاد مصطفى65050

15.56758.574253ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم الدسوقى سرحان ابو زيد شعيب65051

331915.514.513.513.595.55.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم السعدى رجب طلحه65052

34.53018.529.52018132.55.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم العوضي ابراهيم محمد الهاللي65053

32.517.516.519.51317996.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم ايمن ابراهيم عبد الفتاح القشالن65054

3430192717.516127.558ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم عادل بكر ابراهيم العطشجى65055

2911.511235.5168055.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم عبد الخالق محمد رزق معروف65056

31.51916241117.5101.558.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم محمد ابراهيم عبده الشافعى65057

372418.52816.519.512478ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابراهيم محمد ابراهيم محمد فوده65058

312515221218.510557ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ابوالمجد السيد ابوالمجد جميل الجندي65059

3217.51725.51017.510267.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد  المتولى  السيد  ابو الحسن عوف65060

291916199.519.592.558ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد  محمود  محمد  الديب65061

29121715.56.516807.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد ابراهيم مجاهد اسماعيل عوف65062

128138.51.512.5437.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد اسالم احمد القناوى صقر65063

19.5510.55614.54675.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد الرفاعى طلعت الرفاعى65064

34.526.518.52919.515.512856.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد السيد عبد الغفار محمود العزاوي65065

14.571153.554155ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد السيد علي وهبه النمراوي65066

129163.5912.549.545ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد السيد محمد البيومى زيدان65067

1116174.51012.558.555.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد الشحات عبدالـله ابراهيم قزامل65068

36.529.5192519.518.5129.55.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد المتولي احمد محمد راشد65069

9.59843.5143456ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد بدوى ابراهيم احمد بدوى65070

2271164115055ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد تامر احمد حافظ العزب65071

36302029.52017135.5810ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد ثروت الدسوقي احمد زلمه65072

2826.51517.511.51498.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد جمال عبد الحكيم عوض الـله65073

235148213.55254.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد جمال مصطفى حماده البالط65074

373018.5301918.5134.576.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد حامد نبيل محمد لبيب قزامل65075

32.527192718.514.512456ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد حسام مصطفي المرسي ستيته65076

2820.51625101399.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد حسان عبد ربه عبدربه الطنبولى65077

30.5231923.51818.511487.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد حسين السيد محمد عجيزه65078

2612.516.520.561681.568ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد خالد عبد الهادي الشهيدي65079
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342819.5271919.5127.588ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد ربيع عبد الرؤف عبد الهادى البالط65080

36.52918.5281915.513188ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد رشاد الشريعي رشاد65081

22611175.51461.567.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد رضا مصطفي نجيب البرهمتوشي65082

2615.5161981884.568ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد سامح مسعد علي حجازي65083

241016.516.56.51773.556ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد شعبان المكاوى شعبان عجيزه65084

23616.51631564.586.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد طارق محمد المتولى القشالن65085

373019.528.519.518.5134.588ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد عاصم على محمد الوهيدى65086

2811.515.525518.58586.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد عبد الرحمن الدمرداش السعيد طه65087

19.551411.5111.55186.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد عبد الفتاح السيد عبد الفتاح شبل65088

34.52819.527171812686.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد مؤمن السيد محمد سالم65089

28.52916.521.514.519.511075.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد محمد ابوالفتوح محمد االشقر65090

2617.51717.510.519.588.576.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد محمد حمدى محمد الصعيدى65091

135.516.5155.514.555.555.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد محمد عبد الحميد صقر65092

27.57.516.519.57.51778.596ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد محمد على احمد سنه65093

33.525.519.527.510.518.5116.587ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد محمد قاسم عبد الفتاح صقر65094

38302028.516.518.513388ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد نبيل على محمد الوهيدى65095

35.51819.526.5717.5106.577.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487احمد هيثم محمود محمد ربيع65096

5014968.53453.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487اسالم احمد عبد العظيم محمد بدران65097

17.51417.522.51114.582.584.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487اسالم وليد مصطفي حامد ابو الخير65098

21418.522.511.51577.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487الدسوقى ياسر ابراهيم الدسوقى عبد الرازق قزامل65099

30.513192415.51710275.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487السيد ابراهيم محمد شلبي65100

17.58151411.516.5667.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487السيد البحراوي السيد سعد سيد احمد65101

141014.517.59.510.565.575.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487السيد اوسامه السيد البالط65102

65.56.5156.5739.545ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487السيد حسنين السيد عوض عقيل65103

6.526.514.5611.535.564.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487السيد رضا السيد ناصف صقر65104

3128.516.52191810667ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487السيد هشام فوزى عبد الفتاح طلحه65105

25.511.515.519.51013828.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487العدوى محمد العدوى المتولى راشد65106

11.51.513181011.55465.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487العوضى رمضان على عزت العوضى الضبيعى65107

16.512.515.518.511.511.574.55.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487المتولى عبد الرحمن المتولى بدوى عطا الـله65108

26.515.51620.511.5139066ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487امجد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح شبل65109

33.524.519.526.51617.512086ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487امير السيد عبد الحميد ابراهيم ابراهيم65110

22.511182591185.55.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ايمن عبد المنعم محمد طلبه معروف65111

30.518.517.52410.512.51017.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487حازم احمد محمود ابراهيم حسن65112

15.51313.5207.5969.55.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487حسام عبد العزيز طه عبد العزيز شلبى65113

14.510.515256.5871.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487حمد محمود سليم عبد الفتاح البقرى65114

16.5111522.58107355.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487حمدان طلحه الرشيدى طلحه الديب65115

21.51117259.510845.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487حمزه احمد حمزه احمد معروف65116

2823.5192612.514.51097.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487حمزه عمر رزق عطيه الناقر65117

ام الطنبولي65118 292519241219.510954.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487خالد محمد السيد االم

19121818.5819.575.55.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487خالد محمد السيد محمد الجندي65119

24.58.516177197372.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487راضى عبد الحكيم راضى عبد الحكيم على65120

221114.52261575.56.52.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ربيع  عرفات  عبد الحسيب  هالل زاهر65121

1531417513.55453ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487رمضان محمد رمضان محمد القشالن65122

2816.51722.51119.59554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487زياد احمد عبد الظاهر السعيد زياده65123

25.512.517.522.510.517.588.555.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487زياد سعد صدقى حماده البالط65124

29.527202510.5201127.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487زياد عادل طه صابر قزامل65125

24.52116258.519.59577ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487سامى ايمن سامى زكى معروف65126

18.519.512.529816.587.557.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487سراج الدين كريم مصطفى رشاد السيسى65127
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17.51612.522.541372.553.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487سيف احمد عبد الصبور احمد الحضيري65128

2419.516.524.57.5159254.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487سيف اكرامى محمد الكنانى65129

2718172710.51899.564.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487سيف عبد الحميد لبيب السيد ابوليله65130

32.524.51726.510.519.511177.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487شاكر محمد شاكر ابراهيم راشد65131

7.5614.521.541553.556ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487شعبان السعيد شعبان عبد الفتاح العزب65132

302419.5231519111.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487شعيب ابراهيم فوزى على شعيب65133

3016.5162414.51810165ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487صابر مصطفي حسن حسن القشالن65134

23.51117.522.51016.584.552ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487صبري البسيوني سالم حافظ طه65135

2720.517.523919.59753.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487طارق جمال سليم البيومي سليم65136

29181924.51519105.553.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ظريف جالل محمد رجب قزامل65137

118.515.512.56.5155452ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عادل شعبان محمد محمدشرف الدين65138

2.531.58.501415.522ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عارف مصطفى طه محمود جراوش65139

2924.5202712.519.511355.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الحميد رمضان عبد الحميد خالد صقر65140

27.521.51621914.59562.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الحميد عبد الباسط عبدالـله محمد االشقر65141

27.525.516.524812.5101.55.52.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الحى ناصر عبد الحى عبد العليم65142

102918.529.51119.5985.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن  محمد  عبد الوهاب  السعيد على65143

31.5281929.5202012856ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن ابراهيم وجيه بدوي المتولى65144

35.528.52029.51819.5131.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن اسامه شعبان عبد السميع احمد65145

30.52618.5241519.511453ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن اشرف ابراهيم محمد حسن جراوش65146

101911.5167.5166454ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن السيدالسيد شعبان البلتاجى65147

262919.5281715.5119.556ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن جمال صالح عبد الواحد الضبيعى65148

21.521.517.5241215.596.556ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن جمال عبد العزيز على راشد65149

12.521.51823.56.515.58254ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن حامد حلمي السيد الخواجه65150

314.516.513417513.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن شمعون مصطفى شمعون مرزوق65151

41012.514.53.513.544.53.53ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن عبد الـله الطنطاوى ابراهيم قزامل65152

2326.52028.511.515109.55.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن عماد رجب محمد منصور65153

3328.52029.518.519.5129.556.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن محفوظ عبد الرحمن ابراهيم زاهر65154

14.514.51119613.5654.52ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن محمد حسنين حسنين عقيل65155

618.51217.5315574.52ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن محمد شاكر محمد زاهر65156

916917312.5544.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن محمد عبد الحميد عبد الرحمن البالط65157

332919.529.520191315.58.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ابراهيم الشافعي65158

5147.511.52.515.540.54.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن محمد مصطفى محمد راشد65159

3.517.58123154444ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد العزيز ابراهيم عبد العزيز صيام65160

21.52418291219.5104.558ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد اللـه السيد محمد مصطفى ابو الخير65161

232316.525.510.519.598.556.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الـله امجد محمد عبد المنتصر الهاللي65162

21.52416.524.5112097.546.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبد الرحمن ابوالنصرنذير الزمزمى ابوالنصر65163

222317249.52095.54.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبدالـله اسامه علي احمد سليمان65164

22.52218.523.51019.596.545ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبدالـله السيد احمد السيد شعير65165

221515.515.5717757.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عبدالـله محمد عبد الرؤف محمد الوهيدى65166

30301821171811676.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عزت محمد عزت عطيه نصر65167

8.56129.55.510.541.566.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عصام سعد الغريب خلف عبد الـله65168

221313117.51266.55.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عصام محمد ابراهيم محمد الموافى65169

2624.516.523.51616106.55.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عالء عاصم عالء الدين محمد عجيزه65170

32.5302027.520171305.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487على رافت محمد احمد عرابى65171

31.527.517.524.51916.512056.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487على محمد زكريا على الديب65172

33.52719251814122.556.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487علي محمد علي محمد البالط65173

2925181310.513.595.56.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487علي محمد علي محمد طيور65174

154.51013510.547.543.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487علي مسعد بدير رمضان الزهيري65175
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28.522202416.519.51115.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عمار طلعت سامى زكى مصطفى65176

32.526202618.518.51235.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عمار ياسر المتولى عبد الرحمن زلمه65177

37302029.52017136.55.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عمر محمود امين الخفاجه65178

35.5302029.519.517.5134.587ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عمرو الشبراوي محمد عبد الحكيم المتولى65179

26211715.514.516.59467ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487عمرو عبد الغفار عبد العظيم نصر عباس65180

12710.57.5314.5405.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فؤاد احمد فؤاد محمد العزب65181

916.51411.510.511.561.55.54ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فؤاد اشرف فؤاد مختار غيط65182

26231713.515.518.5955.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فارس ابراهيم رجب احمد جراوش65183

3223.517.52013.516.5106.567.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فارس احمد عبد الظاهر السعيد زيادة65184

18.52117.5181218.5875.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فارس احمدعطية عبد الفتاح حبته65185

28.52218.51916171045.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فارس سمير احمد عرفات الطنبولى65186

12.510.51110.581352.56.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فارس محمد السيد محمد الشنيسى65187

3022.513.517.51319.596.57.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487فوزى عادل فوزى عبد الرحيم الدمرداش65188

1526.51391445.54.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487كارم السيدالسيد اسماعيل عبد الفتاح65189

23.512101713.5207656ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487كامل شعبان كامل على مرزوق65190

000000000ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487كريم ابراهيم العدوى عبدربه الطنبولى65191

11.555.513.59.519.5455.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487كريم ابراهيم فتحى محمود المزين65192

04.54.515713314.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487كريم ابو العز السيد ابو العز عمر65193

16.57.56.513.56.519.550.555.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مازن محمد عبد الفتاح محمد الوهيدى65194

25.52514.51811209475ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد  ابو االنوار  محمد  ابراهيم الشاذلى65195

14914.515.56195956ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد ابراهيم حمدي محمد عبكه65196

947.554.516304.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد ابراهيم رمضان محمدالزهيرى65197

2811.516.516.510.519.58356.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد ابراهيم علي ابراهيم65198

3027202419.520120.567ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد احمد ابو العنين احمد جراوش65199

1.5156.5413.5185.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد احمد العدوى المتولى راشد65200

2623.59.521.51319.593.547ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد احمد محمدابراهيم الشافعى65201

115.53.513.53.5163745.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد الدسوقي محمد التهامي االشقر65202

9.579.51711.51854.545.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد العوضى السعيد السعيد عنون65203

22.52112.517.51119.584.567ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد العوضى عبد الحميد خالد صقر65204

11.5117197.5195665ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد انيس فؤاد محمد العزب65205

282516.52616.519.511268ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد ايمن عبد البديع عبد الحافظ حجازى65206

17.522.514.5251518.594.566ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد بسام عبد ربه عبد ربه الطنبولى65207

22.510.515.524.515.518.588.567.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد جمال عبد النبي على بدوي65208

26.5281825.518.519.5116.558ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد جميل عبد العظيم محمد65209

3024.515.524.51819.5112.558.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد حامد حافظ عبد اللطيف العزب65210

1444.5121.510.53666ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد حمدين ابراهيم المرسي الشتيوي65211

15.53.5613254054.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد خالد احمد السعيد خليفه65212

221513.514.5713.57255.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد رافت فهمى عقيل65213

3125.516.5201315.510666ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد سامح محمد طاهر زاهر65214

34.53019.52919.518.5132.577ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد شريف رمضان عرابى65215

3326.517.520.51518.5112.576.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد شعبان مصطفى ابراهيم قزامل65216

24.522.513.52191890.545.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد طارق متولى اسماعيل ابو الوفا65217

151913197167375.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد طلحه ابوالفتوح احمد العزب65218

2721.516211014.595.565ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد عاصم محمد عرفات65219

1971112.531252.575ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد عبد العظيم رزق عجيزه65220

553.51138.527.573.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد عبد الفتاح السيد الطنبولى65221

185.5413.53.51044.565.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد عبد النبى عبد النبى البيومى صقر65222

31.523.51525.517.51711355.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد عبد الحليم عبد ربه عبد الحليم عرابى65223
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19137195196375.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد على زين العابدين البيومى65224

30.519.511.52114.518.5976.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد علي عبد العزيز محمد صيام65225

3117.5122012.518.59376.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد على مكاوى على شيحه65226

2726112110.517.595.576.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد عماد الموجى زهران الموجى65227

35.53019.528.52019133.577ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد عمرو محمد عبد العظيم القشالن65228

19.5159.5208.513.572.576ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد فؤاد قدرى فؤاد المال65229

16.513815.57136056ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد قزامل محمد محمد قزامل65230

1311.58134.575055.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد كاشف الدسوقى ابراهيم سالم65231

304.51100.518.54.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد محمد فتحى عبد العظيم قزامل65232

222817.52512.51310574.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد محمد محمد علي االشقر65233

3028.51924.51712.511966ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد محمود شعبان السيد الشامى65234

302918.523.5151411665ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد مصطفي السعيد عبد الفتاح طلحه65235

3027.518.5211717.511477.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد نشات محمد الرفاعى65236

38.53019.5302018.513889.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد هشام ناجى الرفاعى65237

24151620.511.5188778ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد وائل عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح65238

31261726.518.517.511978.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد وائل محمد بشير عبد العزيز احمد65239

29231726.512.51810878ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمد وليد محمد منصور65240

28.52317301816.5116.578.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود ابراهيم محمد محمد الناقر65241

11.514.512166.51360.556ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود الخطيب محمود عبد الفتاح محمد65242

22.517.513.518.510.51582.56.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود حماده محمد محمود شعير65243

152014165.51470.547ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود حمدى عرفات ابو العنين الديب65244

1624.515.5227.51485.53.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود رضا احمد عبد ربه طه65245

29.529.51727.51018.5113.578ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود عاصم عبد اللطيف احمد الحمادى65246

2227.51727.51118.510578.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود عبد الهادى عبد الهادي الدسوقى الشهيدى65247

36.530193019.517.513579ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود محمد احمد حسنين السيد65248

149.59.530.5636.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487محمود محمد شاكرالسعيد االشقر65249

30.523.516.527.5151311378ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مروان محمد مروان سيد احمد االشقر65250

23161314.5714.573.57.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفى ابراهيم عبد الحميد محمد البهلول65251

0146.593.5133343.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفي الدسوقي محمد رمضان حنيش65252

30.5221924.515.517.5111.57.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفي السيد مصطفي عبد الموجود65253

302320251615.51148.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفى المتولى رمضان شحاته االشرم65254

292618291517.511768.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفي امجد مصطفي عبد العزيز والي65255

251717.524.5418.58837ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفى حازم محمد فاروق مصطفى القشالن65256

231412.516.5115.5673.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفى رجب عبد الفتاح مصطفى شندى65257

30.5272017.51519.51107.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفي شعبان عبد الفتاح االشقر65258

31.5292029.519.517.5129.57.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفى محمد محمد محمد عبده65259

28.52819.52316.517.5115.57.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفى محمد مصطفى محمود الحضيرى65260

242415.521.59169467ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفى محمود مصطفى سليمان والى65261

30.526.513.52710.516.51086.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفي وليد مصطفي ابراهيم شعيب65262

17181119313.5683.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487مصطفي ياسر مصطفي على ابوستيته65263

29.526.5122413.515105.57.54ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487معاذ محمد السيد السيد الشرقبالى65264

28.521.513.520415.587.53.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487منصور الصبرى منصور المتولى االشقر65265

2311.514.516413695.53ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487منصور لبيب محمد محمد منصور65266

31.524.515.520819.599.57.54ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487منصور مامون ابو اليزيد احمد مرزوق65267

32.5221916.59.518.599.53.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487نادر هشام عبد الفتاح عبد الرحمن عجيزه65268

32201919.53.517.5943.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487نزيه السعودي نزيه عبد الحسيب جراوش65269

26.5201518.52.518.582.554ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487هاني محمد محمد السيد الخواجه65270

33.511151931581.544ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487هشام محمد السيد يوسف حسن65271
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32.53019.5302019.513276.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487هشام محمد عبد الحكيم السيد البالط65272

332815.523.5718.51076.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487وجيه رجب وجيه محمد امنه65273

18.520.51522.551781.564ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487وليد ايمن السيد لبيب الجندى65274

21.524131871183.544.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ياسر باهر احمد سعيد65275

2722.514.5171213.59344.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487ياسر هيثم محمد جعفر65276

22413.51310.519.56347ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يحى امجد جاد فؤاد جراوش65277

221.512119.519.5564.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف  السيد  عبد الخالق  على مرزوق65278

29231620.512.5191015.58.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف احمد عبد الرؤف محمد شرشر65279

3028192518.519120.53.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف شريف احمد الدسوقى زلمه65280

281719181520974.58.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف شعبان المرسى صابر البندارى65281

26.514201415.518.5904.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف طلعت محمد مصطفى65282

14.52.59.510816.544.53.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف عبد السالم شعبان السيد الشامى65283

2971815.513.519.58336.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف عبد العزيز فتوحه بدران65284

312518.516.514.519.5105.53.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنين  0487يوسف محمد بهجت ابراهيم قزامل65285

302718.517.51419.510779ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد حسام عزت المتولى المغربى65286

3329202919.519.5130.579.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد حسن ابراهيم حسن الخزرجى65287

30.5232023.515.519.5112.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد ضياء حسنى عبد المجيد الخزرجى65288

25.55.516141420755.58.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد فراج جميل موسى موسى65289

25.58171615.516.5825.57.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد محمد احمد على خليل65290

ه محمد عبد الهادى65291 30.519.5161714.519.597.54.57.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد محمد عبد االل

20101315.51518.573.54.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد محمد عبد الفتاح عبده جميعة65292

23.51.512.516161969.54.57ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد مدحت همام متولى متولى65293

30.561925.51617978.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488احمد مصطفى محمود الليثى الخزرجى65294

275.51714.514.51678.558.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488اشرف محمد رجب حمزه شلبى65295

27.5121816.51416.58848.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488ايمن راضى احمد عبد الهادى احمد65296

26.51416.51814.516.589.54.58.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488ايهاب نافع عبد البارى ابرهيم غصيب65297

32151925.51619.5107.548.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488سامح طارق محمد سالمة مبروك65298

24.5191413.54.51975.58.56.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488صالح عبد الحفيظ محمود حسين امام65299

26121312.54.519.56878.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488عبد الستار اشرف عبد الستار محمد عطا65300

28.5108.514.561667.53.57ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488عبد العزيز حجاج محمد عبد العزيز65301

30292025.51920123.58.59.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488عبد اللـه محمد ابو زيد البكرى ابو زيد65302

242116.512.58178248ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488على منصور محمد الحديدى الحديدى65303

21141711.56.518.57048ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488عمر سعد احمد سعد الخزرجى65304

24.51616.59.571873.547ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488عمر عبد العظيم محمد عمر ابو زيد65305

171313.5561654.545.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488عمر محمد رياض احمد65306

21.517108.5617633.56ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488فارس احمد عبد الحميد رزق عجيزة65307

10.51213.510617523.54ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488فارس محمد محمد مصطفى االلفى65308

28.520.515.51212.517894.55.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488كريم ابراهيم المتولى ابراهيم ابراهيم65309

17.51210.510017503.55ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488كريم علي احمد محمد عبد الوهاب65310

251814104.51971.545ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488مجدى مبروك السيد السيد طلبه65311

272517171419.51006.58.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد خميس حسن على نصار65312

28.5292026.515201196.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد رضا ابراهيم الطنطاوى غيط65313

2822.514178.520907.58.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد رضا السيد الحمزاوى65314

22.518.512145.519.572.558ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد سامح اسماعيل عبد الفتاح عبده جمعة65315

21.512.51115619.56657ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد سعد احمد سعد الخزرجى65316

23.52117.510.54.5197757.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد سمير احمد احمد ابو زيد65317

2418.518.510.5517.576.56.57ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد صابر محمد احمد القشاش65318

231818.511618.576.56.57ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد طلعت عبد العال االتربى السيد65319
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241917.58.5619756.57.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد العشماوى65320

32.527.52021.51720118.52.57.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد محمود ابراهيم محمد عمر65321

32242020.516.52011347ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488محمد محمود الشحات محمد ابوالمجد65322

24.5814.51913207937ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488مصطفى عبد الحميد مسعد عبد الحميد امين65323

17.5811.516.591962.52.56.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488نادر سيداحمد عبد العال االتربى السيد65324

1512.58.512.57.519.5562.56ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488هانى عاكف سيداحمد محمد العيسوى65325

27.511.51417.5142084.568ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488وليد االسالم وائل المتولى الصاوى ناصف65326

3226.519.52317.520118.547.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488االء نشات محمد الحسينى االخرس65327

29.522.519231718.511158ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488امنية راضى راشد السيد السيد65328

292120201719.51075.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488امنية صبحى محمد السيد الحديدى65329

33.529.52027.51920129.55.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488اميرة محمد سالمة مبروك العشماوى65330

3127.52025.518.519.5122.53.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488ايمان حسام عبد اللطيف محمود السيد65331

33.5272021.5152011748ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488ايمان سليمان السيد الحسينى ابوالنور65332

233.515.513.5111666.528ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488ايمان عبد ربه جاد عبد ربه النادى65333

3327202416.520120.53.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488بسمه صالح منير مصطفى حسانين65334

32.52820271719.5124.52.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488رباب احمد جميل عبده وادى65335

34282025172012438ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488رحمه اكرم عبد الرحمن صادق عبد الرحمن65336

33.52820251919.5125.53.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488رحمه جمال عبد الناصر محمد عطا65337

36282025.51820127.559ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488زينب ابراهيم محمد بدران ابراهيم65338

2219.51821171797.558ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488سلمى رمضان السيد السيد طلبه65339

33.527182417.52012058ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488سهيلة محمد المرسى مصطفى المرسى65340

33.52317.522.516.52011358ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488شروق احمد عوض شعبان65341

15.51017.515.515.517743.57.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488شيماء مصطفى احمد العيسوى65342

1024.59.52.513.528.543.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488علياء محمد رمضان سيد احمد امين65343

2417.512.5106.517.570.545ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488غادة صفوت عبد النبى صابر احمد رزق65344

32171415.59.5208857ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488فاطمة الزهراء فتحى ابراهيم التهامى العفيفى65345

3629202919.520133.577ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488ليلى وئام بالل وهبة رزق65346

35.528.5201415201137.57ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488منة اللـه شريف محمد منصور احمد زينب65347

37.5292029.5202013677.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488نبيلة بهاء ابراهيم مصطفى العشماوى65348

37.528.5202917.519.5132.58.57.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488نهى عصام عبد الحليم محمد الخزرجى65349

27.510.5917619.5706.56.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488نيره على رجب محمد سليمان65350

27.51612.5158.51879.54.56.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488هدى عبد الباقى السعيد محمد مندور65351

3828.519291819.5132.588ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488هناء حمدى ابو العال رزق السيد65352

34.52818.528.51819127.57.58ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488هيا حبش ابراهيم احمد النادى65353

196146.5416.549.56.54ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488وعد ايمن عبد الهادى عبد الهادى عباس65354

302116201020975.55.5ادارة أجا  010الشهيد سيف النصر ع م  0488يارا اسامه احمد الدسوقى عبد اللـه65355

38.52919281618130.576.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489احالم محمد ابراهيم اسماعيل صقر65356

2614.51614.52.51773.54.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسامى بشير حسين على عنون65357

18.5816.585.515.556.57.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسراء البحراوى السيد عبد الخالق مرزوق65358

14.5316.58.510.512533.53ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسراء الدسوقى عبد الفتاح عبد الفتاج ابو زياده65359

3528.519.526.518.51912868.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسراء حسين منيب عبد العزيز فرج اللـه65360

31.51718.515.51617.598.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسراء محمد ابوالمعارف احمد المتولى65361

3429.520292015132.567.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسراء محمد طه علي الديب65362

3828.52029.520181365.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسراء محمد محمد عبد الهادى الفراش65363

239.514.553.519.555.545ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسراء ياسر السيد الطنطاوى عجيزه65364

174.51643.5114543.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسماء احمد احمد حسنين الصاوى65365

3215.5191814.516995.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسماء السعيد شفيق السعيد الموافى65366

31.581919.511.516.589.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسماء خالد حلمى عبد الوهاب زاهر65367
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18515.52.54.51545.575ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسماء عبد العزيز ابراهيم سعد زيدان65368

32.52719231718118.57.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسماء عصام السيد المتولى فايد65369

7.5217.54.561637.571ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اسماء محمد منصور محمد الحديدى65370

25.5141811.58.517.577.565.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اشرقت رضا احمد عوف منصور65371

34.528.519271919.512867.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489االء اسعد احمد احمد الحضيرى65372

321716.5181017.593.54.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489االء راضى الشافعى الكنانى صقر65373

261316.516816.579.54.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489االء سامح عبد اللـه احمد طلحة65374

31.526.5192212.518111.566ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489االء عبد السالم عبد الفتاح عبد السالم الدسوقى عيسى65375

36.53020302019.5136.55.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489الزهراء شعبان فتحى عيسى الدغيدى65376

362216.51412.5161014.59ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489الزهراء عبد الرحيم ابو المعارف ابراهيم الشهيدى65377

34.52518.52415191174.510ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489الشيماء ابراهيم محمد السيد السقعان65378

37.52918.52716191284.59ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489الشيماء مصطفى نعيم احمد مرزوق65379

37.526.517.524.5102011679ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ألفت وليد سراج عبد الهادى سعد65380

3930193018.520136.56.510ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امانى السيد ابراهيم احمد على65381

19.515.512.515.54.51167.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امانى السيد محمد السيد الطمبولى65382

38.52919.52919.518135.559ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امانى حسام وجيه محمد عقيل65383

34.5291925.519.514.5127.54.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امانى حماده احمد عبد السالم سعفان65384

382818.526.517201285.59.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امانى رشاد مصطفى رشاد الحمادى65385

1816.51316.57.51371.54.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امل اشرف مرسى فتحى مطر65386

25281410.5815.585.54.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امنيه البحراوى السيد لبيب ابوليله65387

37.5291926.515.518.5127.54.58.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امنيه خيرى محمود الشحات العزب65388

39.527.520261819.51315.59ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امنيه ربيع على عبد الدايم سعيد65389

35.53019261316.5123.54.59.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اميره السعيد احمد محمد شعير65390

37.528.519.529.518.520133.569.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اميره سيد احمد السيد محمد الشنيسي65391

3621.51821916105.549ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اميره ماجد السيد عبد الحميد عبكه65392

393019.529.518.520136.569.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اميره مصطفى محمد ابراهيم زهره65393

38.52818.529.51914.5133.54.59.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489اميره وائل محمد بشير عبد العزيز احمد65394

3828.52029.518.520134.54.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489امينه مشير احمد عبد الحكيم النمراوى65395

39.527.51928.518.519.51335.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايمان ابراهيم نابليون الدسوقى االسمر65396

3929.5202718.5201346.58.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايمان حاتم الشريعى رشاد جمعه65397

3729.516.525.517.5201265.53ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايمان عرفات عبد الفتاح عرفات النمراوى65398

21.51213.524.5141985.563ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايه ابراهيم شعبان مصطفى الشعراوى65399

24.51912.52316.519.595.54.53ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايه احمد طه ابراهيم حماد65400

3021.518241814.5111.55.53ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايه اسامه احمد عبد السالم سعفان65401

302618.524.519.517.5118.553ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايه سامح عبد اللـه احمد طلحه65402

21.511.582014147553ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايه سمير ابراهيم محمد شحاته65403

3730202519.517.5131.582.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايه شاكر حميده محمد جنينه65404

38.5271925.5191612972.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ايه مصطفى المتولى عبد الرحمن عوض اللـه65405

34231422.51317.5106.572ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489بسمله نبيل السيد شعبان البلتاجى65406

2524172214.517.5102.57.52.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489بسنت اشرف العوضى عبد الفتاح والى65407

36.52918251616.5124.55.52.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489بسنت عبد السميع زكى محمد حجازى65408

30.5201622.51316.510273ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489تسنيم المرسى شعبان المتولى الوهيدى65409

39.530202917.516.51365.54ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489جنا محمد عارف عبد الغفار النمراوى65410

36.524.514.5251716.5117.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489حبيبه محمد الصاوى عبد الفتاح65411

3527132416.519.5115.58.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489حنان نجيب محمد نجيب65412

38.529.518.5292017.5135.55.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489حنين احمد داهش عبد الرؤف عقيل65413

332615261816.51186.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489حنين الدسوقى عبد اللـه الدسوقى طلبه65414

31.5201923.51419.510865ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489خلود جمال السيد عبد الهادى الديب65415
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3515.519241919.5112.55.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489خلود سمير عبد الحميد اسماعيل العدل65416

3422.517.522.51819.5114.565ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489خلود صبرى عبد البديع عبد الحسيب محمد65417

33.5261823.51719.511864ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489خلود عابد فتحى رضوان حبيب65418

29.515.512.52211380.547ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489خلود فتحي رزق عبد الخالق منصور65419

3517.515264.514.59847ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489دنيا رضا عبد اللـه ابراهيم صابر65420

28171523.591392.53.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489دنيا محمود محمد السيد الناقر65421

2820.517.5306161029.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489دينا الصبري عرفات عبد الوهاب البرمكي65422

261316.528512.588.537ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489دينا تامر فوزى المتولى زكى65423

ه محمد اسماعيل السعيد محمد65424 1576191.5448.545.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رؤي

دا حماده مسعود محمد االشقر65425 31.52213.523714.59767.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ران

37291925.51718127.546.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رحاب رمضان عيسى بدوى االشقر65426

2913.58.519414.57446ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رحمةه ربيع رزق مصطفى الشعراوى65427

37.53018.522.515.518.512446ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رزان ايمان سمير حماد65428

37301925171612847.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رضوى احمد فوزى رشاد البرمكى65429

30.522.516.5251116.5105.557ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رضوى عبد القادر شعبان عبد القادر شرف الدين65430

2919.516.5239.51597.546ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رغد محمد احمد احمد الناقر65431

3627.5202619.516.512947ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رغده البيه صابر قزامل65432

28.513.513233.515.581.53.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رقيه ربيع عبد الفتاح محمد شالطه65433

29.52115.523812.59746ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رنا السيد ابراهيم محمد شحاته65434

352715.523.51416.511546.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رنا حاتم حافظ طلبه صقر65435

37.529.518.524.51816.512858ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489رهف وائل احمد عبد الحافظ السيد65436

30.5241722.5141610847ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489روان الحسينى محمد الطنبولى65437

38.52918261916.5130.55.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489روان سمير محمد جابر عبد البر65438

دا عادل العراقى البدراوى شيحه65439 33.526.5202217.518.5119.55.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489روي

29.5137.5151519.58054.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ريم رجب السعيد المرسى شعيب65440

35291927.52017130.564.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ريم محمد حسين رمضان حسين65441

2815.512171216.584.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ريناد عبد الرحيم عبد الحميد عبد الوهاب زاهر65442

36.52920262017.5131.556ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ريهام رزق سيد احمد رزق سمره65443

322813.5241616.5113.575.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ريهام عمار الشريعى رشاد جمعه65444

30.528.51020.51515.5104.554.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ريهام وائل البسيونى محمد الطنبولى65445

31.528.5172717.516.5121.54.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489زهراء ايمن فوزى المتولى ستيته65446

36271827.52016.5128.55.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489زينب ابراهيم محمد عبد النبى العزب65447

31.527.51726.51916.5121.54.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489زينب صالح ابوزيد الشحات ابو زيد65448

34.52917.525.518.516.51255.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489زينب عالء عثمان عبد المجيد والي65449

117.51.59.53.5133373.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489زينب محمد حسين عبد العزيزالمال65450

3227.513.52215.516.5110.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساره السيد السيد العدوى65451

28.51510201619.589.555.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساره السيد محمد عبد الهادى البالط65452

36.53018.529.52019.5134.567.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساره المرسى محمد المرسى المونجى65453

312615271619.511565.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساره خالد على ابراهيم البقرى65454

2922.517261717.5111.566.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساره خيرى احمد الحسانين السيد65455

2911.51425.515.512.595.555.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساره عبد المتين المرسى المرسى صيام65456

30.529172819.519.512465.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساره مصطفى عبد اللـه مصطفى جراوش65457

28.527102118.519.510585.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سالى عتريس السيد عبد الخالق مرزوق65458

32.52918.526.52015.5126.565.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ساميه ايمن ابراهيم السعيد دياب65459

31.5271826.518.516.5121.565.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سحر محمد عبد الظاهر محمد االشقر65460

3325.5152213.51810958.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سعاد حجاج على عبد الفتاح العدل65461

28161424.59.518.59249ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سلمى ابراهيم التهامى ابراهيم زلمه65462

3428.51528.51518.512158.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سلمى احمد فوزى عبد العظبم زايد65463
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28.515.5121813128759ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سلوى منصور منصور محمود زاهر65464

32271321111410459ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سما مصطفى عبد العظيم الخواجه65465

2119.5122171580.559ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سماح مصطفى ابراهيم المتولي زيدان65466

332616.5201818.5113.548.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سميحه الدسوقى محمد محمد الناقر65467

2751014.56.5186358.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سميعه مصطفى رمضان ابراهيم شعير65468

26.528.515.522.51818.511159ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سميه اسامة شعبان عبد السميع احمد65469

30301626.51818.5120.549ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سميه ياسر ملطاش همام سنه65470

21.517.5131812.51882.558.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489سناء تامر محمود محمد65471

30.52716251118.5109.548.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شاديه رضا محمد المتولى االشقر65472

17.55.54.59.53184058.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شاديه لبيب السيد لبيب الجندى65473

21.515.58144186358.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شروق  محمود  نيازى  عبد الرحمن جاد المولى65474

2925.51722.5121810667.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شروق محمود السيد الحسانين القشالن65475

27.522.51522.51618.5103.569ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شهد احمد محمد يوسف الباز65476

32.528.5182919.518.5127.549ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شهد اياد احمد احمد غيط65477

31.527.518.5261818.5121.559ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شهد حمدى سامى فخرزاهر65478

281318.526.51816.510448ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شهد عماد محمد الحسينى القشالن65479

33.53017.529.52018130.549ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شهد محمد طه صالح فودةه65480

36.53018.53019.518.5134.549ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شهد محمد ممدوح عبد الرحمن صابر65481

29.516.517.52414.519.510265ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شهد نسيم الطنطاوى ابراهيم قزامل65482

33.52719.52619.517125.566.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شيماء السيد الشحات محمد الناقر65483

30.526.51923.51919.5118.567ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شيماء على زين العابدين البيومى65484

2828.518.524.51919118.567ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489شيماء عمر رزق عطيه الناقر65485

311716.52518.519.510866ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ضحى رجب فاروق محمد65486

3122.5172919.51811976ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489عايده السيد السيد محمد والى65487

33.529.51730191812983.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489عزه مصطفى الحسانين البرعى ابو المجد65488

34.526.51730181612666ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489عزه ياسر حلمى محمد الجندى65489

3424.516291818121.566ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489علياء السيد محمد ابراهيم زاهر65490

31.5221828.5171911777ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489علياء خالد السيد محمد والى65491

3111172616.516101.566ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489غاده عمرو محمد رزق شيحه65492

12.559.523.591559.555.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاتن وليد يونس محمد الشحات65493

20.510172515.5188877ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه الزهراء حسام حجاج عيسى االشقر65494

232417.5271814109.587ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه الزهراء شعبان عادل ابراهيم والى65495

3016.518.526.51916.5110.587ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه الزهراء محمد مصطفى محمد العزب65496

342619.527.5201912787.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه المتولى شعبان المتولى شلبى65497

3525.519.52819.519.5127.587.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه سمير مصطفى مصطفى حبته65498

362719.527.519.520129.597ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه عبد الفتاح عبد الجليل زلمه65499

312919.5271920125.587.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه عبد النبى السيد احمد عجيزه65500

32.52520251617118.56.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه على محمد محمد منصور65501

35.53019.52717.518129.588ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه مصطفى مصطفى الشافعى65502

2519.516.519.514.5159547ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فاطمه هيثم متولى جبر شعير65503

33.5292028.5182012968ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فرح ايمن فاروق مختار غيط65504

25.515.51511.51416.581.577.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فريده عصام محمد الحسانين عقيل65505

33.525.517.527.514.519.5118.567.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489فوزيه اسماعيل السيد اسماعيل الحمادى65506

4910.515910.547.548.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489قمر وهبه فكرى وهبه االشقر65507

16148.523107.571.546.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489كوثر البيومي محمد ابوزيد زيدان65508

26.52015.5219.51692.54.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ليلى حمدى كمال حسين عبد العزيز65509

32281928.52018127.559ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مديحه  ياسر  العدوى  السيد حبته65510

30.524.5182214.515109.546ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مرفت ياسر سليمان احمد النمراوى65511
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31281924151711757ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مروه رجب عبد العظيم السعيد والى65512

3026.51926.516.515118.548ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مروه عمر محمد محمد عبده65513

33.524.519.52616.5201205.58.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مروه وليد ابراهيم محمد عبده65514

33281826182012348.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم ابراهيم النبوى محمد االشقر65515

3426.5202719.5201274.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم ابراهيم رمضان محمد الزهيرى65516

27.516.516201219.59249ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم اشرف صادق السيد قزامل65517

291816.52112.5189738.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم السيد السيد محمد عجيزه65518

32241723.51420110.568ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم السيد شعبان المتولى االشقر65519

2512.59.515818.5703.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم تامر خميس الكردى احمد65520

282014.520.512.51295.547ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم حمدى محمد الديب65521

12.513.5914.54.510.55456.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم خالد محمد السيد الجندى65522

2723.516249.5181005.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم رجب سعد محمد بدوى65523

3728203019.520134.56.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم رضا مروان سيد احمد االشقر65524

19.51915.525.512.517.5926.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم رمضان احمد احمد شوشه65525

817.514.52310.515.573.56.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم شاكر احمد احمد الناقر65526

2019.516.5231315.5926.53.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم شعبان الطنطاوى على65527

33.529.518.528.520201308.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم شعبان العوضى ابراهيم عفيفى65528

202316.51910.5188953.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم شكرى فاروق محمد السمرى65529

000000000ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم عبد الحميد محمد على سعيد65530

27.5241826.517191136.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم عبد الرحمن عبد الفتاح فتوح شالطه65531

393020292018.513868.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم عبد العزيز مصطفى عبد العزيز والى65532

32.528.51827181912468ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم عبد اللـه صالح ابراهيم65533

29.52519.525.517.51611776ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم على زين العابدين البيومى65534

3125.5182817.518.512067ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم ماجد محمد محمد هرجه65535

1814.516251615.589.56.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم محمد السيد محمد العربى كامل65536

3027.5182716.519.511968.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم محمد عبد الصادق عرفات الالوندى65537

262516.52615.5181096.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم محمود حامد عبد الفتاح عبد العاطى65538

20.51917.523.511.517.59256ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم محمود محمد محمود صالح65539

26.520.518.524.511.515101.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مريم نجيب رجب التهامى الجندى65540

30.5271926.518.517.5121.577ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ملك السيد محمد احمد الشتيوى65541

29.5221826.517191136.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ملك محمود ابو المعاطى والى65542

2425.516.5258.51799.567ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منار اسامه السيد محمد جريده65543

2927.518.527.517.5201204.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منار السيد عبد الغفار عبد الرحمن ابراهيم65544

262619271319.511158.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منال مصطفى فوزى عبد الرحيم الدمرداش65545

25.52616.524.510.5201033.59ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه اللـه ايمن متولى عبد الحكيم المتولى65546

27.526.517.525.516201134.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه اللـه حمدين المتولى محمد شحاته65547

37302028.51820133.54.54.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه اللـه رضا محمد فايد65548

14.5236154.519633.53ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه اللـه سامح عبد الفتاح فتوح شالطه65549

34.52919.529.519.519.51327.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه اللـه عبد العزيز مصطفى عبد العزيز والى65550

16.515.5107.52.517.5524.52.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه اللـه مجدى عوض السيد عقيل65551

21.528.517.527.5111710667.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه حجاج عبد الفتاح محمد البقرى65552

25.528.51521.58.516.59966ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه مجدى محمد الحسينى جراوش65553

342919.524.51415.51214.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منه محمد فوزى السعيد65554

29.526.518.5241319.5111.547ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منى ابراهيم عبد اللة السعيد النجار65555

26.526.517251519.51104.57.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منى السيد السيد محمد والى65556

33.528.519.52819.51912978.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منى السيد يونس السيد الباتع65557

2020.51819.53.518.581.56.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489منى فرج بشير فرج عبد الرحيم65558

252616.51971993.56.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مها هيثم محمد حسين الحسانين65559
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32301827.513.5191216.55ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489موده على ابوالوفا عجيزة65560

32.52718.52916171236.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مى امجد النبوى محمداالشقر65561

23.524.51218.58.519874.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مي منير حسين علي عنون65562

21231323.5915.589.577ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489مي وليد منير العزب65563

17.521.51325.511.513.58966.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ناديه احمد محمد شكرى وهبه عجيزه65564

36302030202013669.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ناديه عبد اللطيف الغندور العزب65565

3828.519282020133.55.59ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ناديه ناصر امبابي عبد السميع االشقر65566

3329.518281520123.55.59.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ناهد حماده عبد الجليل احمد زلمه65567

12.519.513199.51273.568.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نجالء الخطيب فتحى حسين سنه65568

37.5301929.5202013669.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نجوى محمود هانى محمد عقيل65569

17.517.51523.514.519.58869.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندا محمد السيد شعبان زاهر65570

2926192818.516.5120.579.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندا محمود الطنطاوى احمدالعزب65571

38.53018.529.519.517.513669.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندا هانى ناجى الرفاعى65572

3329202918.517.5129.569ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندى السيد السيد محمد الشنيسي65573

20.52414.5191015.5887.59ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندى السيد على الشافعى جراوش65574

39.53019302020138.599.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندى جمعة الشحات احمد العزب65575

39.53020302020139.589.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندى حسن المرسى ابراهيم شلبى65576

20.52213106.5177278.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ندى وليد السيد عبد العليم سليمان65577

38.5302029.519.519137.579.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نسمه السيد وجيه محمد عقيل65578

38302029.52020137.589.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نسمه حماده مصطفى جراوش65579

37.53019.529.519.516.51367.59ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نسمه محروس محمد ندا65580

31.52918.528.51916.5126.55.59.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نشوى حسام الدين شوقى العوضى زاهر65581

3829203018.519135.589.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نهلة شكرى مصطفى على الزهيرى65582

38292029202013687.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نهله شاكر عاطف على الزهيرى65583

291717.516.514.51694.57.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نهى محمد الشربينى اسماعيل65584

30.523.516221218.510489ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نور عمرو احمد عباس زاهر65585

28.52417.522.51720109.57.58ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نورا رمضان السيد المتولى فايد65586

29.5282025.516.518119.56.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نوران  سامى  على  موسى زاهر65587

2326.513.58.561677.55.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نوران عارف طه محمود جراوش65588

23.521.515.58.54.51673.55.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نوره محمد شعبان على الدمديطى65589

000000000ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نوره مصطفى محمد التهامى االشقر65590

36.5281826.51713.51264.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نورهان احمد ابراهيم عبدربه بدران65591

17.516.56.512.5414.5575.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نورهان اسامه محمد السيد الفراش65592

15.5123.515212485.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نورهان حسن ابراهيم عبد اللطيف حسن65593

373019.528.519.516134.578ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489نورهان محمد عبد الرحيم محمد الكاتب65594

34.53020302020134.587ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489هاجر جهاد عبد النبى احمد عطا اللـه65595

34.5292026.5191712977ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489هاجر محمد احمد محمد محسن65596

1325.57.51.51029.56.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489هاجر هيثم شعبان محمد القشالن65597

1513114.521345.555ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489هانم على محمد حسنى شعيب65598

36.530202919.5181355.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489هبه محمد فتحى محمد صالحه65599

35.525.52025.51717123.55.56.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489هدى رجب ظريف رجب قزامل65600

27.519.516.5174.5178586ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489هدى عبد اللـه محمد الدسوقى الخواجه65601

36.5292027.518.516.5131.58.56ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489وداد احمد نبيل محمد لبيب قزامل65602

27291222.510.51610186.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489وفاء محمد محمد الشافعى65603

29.5291325.511.515108.587ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489والء صبري محمد مصطفى ابو الخير65604

30.52915.52410.517109.57.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489يارا عبد الرحيم   احمد  يوسف الهوبرى65605

272116.523.512.517100.586.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين اسعد عبد اللـه عبد العزيز بدران65606

24.58.5310.511647.58.55.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين اشرف ابراهيم سالمه الطنبولى65607
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2919142910.516.5101.58.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين السعدى رزق مصطفى الشعراوى65608

25196.52441678.58.54ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين السيد محمد رزق شيحه65609

28.5271228.58.516.5104.56.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين العوضى محب العوضى االمام65610

3429.518.5281819.51286.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين رضا عبد الصبور سيد احمد سليمان65611

19.51914.5228.517.583.587ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين محمد رضوان محمود الحسينى65612

38.530203018.519.51378.58.5ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489ياسمين محمود محمد محمد منصور65613

29.5261422917100.58.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489يمنى اكرامى السيد ابراهيم فوده65614

27301221715978.57ادارة أجا  010ميت العامل ع بنات  0489يمنى العوضى على الضبيعى65615

23.52415.520.5121895.55.53ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ابراهيم السيد الشبراوى محمد منصور65616

000000000ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ابراهيم عادل عبد الحكيم العفيفى مسعد65617

262715.5261718.5111.55.53.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ابراهيم مصطفى ابراهيم محمد السيد65618

22.52016.52610.517.595.55.54.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ابراهيم نجيب ابراهيم نجيب العزب65619

2618.516.523.51118.595.553ادارة أجا  010شنشا ع م  0489احمد السيد ابراهيم عبد الجواد حسنين65620

9.54.59.5153.511.54252ادارة أجا  010شنشا ع م  0489احمد سابت محمد  علي القلماوى65621

23815.519816.573.552.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489احمد عبده ابراهيم ابراهيم عطوان65622

1710.514.5165.51663.55.52.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489احمد فهيم عبد العظيم محمد حسين65623

2015.514.523.55.513.5795.53.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489احمد محمد السعيد العوضى الخميسى65624

15.516.51423513.5745.55.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489احمد ناصر بكر ابراهيم البدرى65625

30231521.58.5199855.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ادهم صالح الدين رياض عبد الفتاح عبد الواحد65626

38281929.51818.5132.569ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اسامه محمد محمد احمد شنب65627

88516.54.59425.52.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اسالم ابراهيم السعيد مصطفى65628

24.5181619.510.51788.55.52ادارة أجا  010شنشا ع م  0489السيد زيزو السيد عيد على جوده65629

18.529.517.5248.5199832.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489النديم محمد محمد محمود شلبى65630

410.510.5215.51751.552.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حافظ جمال رمضان السيد65631

2421.514.522.59.517.59264ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حسام مجدى احمد عارف المرسى65632

251915221317.59463.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حسن ابراهيم عبد الحميد محمد حسن65633

1221.51522.5818.5798.53.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حمدى احمد الصاوى ابراهيم الصاوى65634

25251624.51217.5102.58.54.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489خالد احمد خليل احمد خليل65635

2723.516231217101.58.55.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رضا ابراهيم محمد رضا ابراهيم السيد65636

32.52618.527.51218116.565.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رضا محمد المرسى محمد حبيب65637

28.519.51224.517.51610262.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رضا محمد محمد ابراهيم سعده65638

27.518.59.520.515139165.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رمضان ابراهيم رمضان ابراهيم حماده65639

7.54.58.518.5910.5485.52.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رياض بدير رياض عبد الفتاح عبد الواحد65640

23.521.5112612.512.594.55.54ادارة أجا  010شنشا ع م  0489سراج منير مصطفى ابراهيم ضيف65641

19.5115.510.56.514.5538.53ادارة أجا  010شنشا ع م  0489عبد الرحمن شبل المحمدى محمد احمد65642

29.526.515.527.51715.511664ادارة أجا  010شنشا ع م  0489عبد اللـه صالح طه مصطفى محمود65643

25.519.514.52113.515.59483.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489عبد اللـه محمد ابراهيم عبد الفتاح ابو العال65644

32.52415271512113.54.53.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489عبد اللـه محمد عبد الحميد محمد حسن65645

29.528132417.514.511282.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489عبد اللـه محمد عبد اللطيف احمد الموجى65646

124.55.5142103871ادارة أجا  010شنشا ع م  0489عبد اللـه محمد هارون مصطفى الخميسى65647

152.5513.54.518.540.56.51.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489على محمود ابراهيم محمد الوصيفى65648

14137.51911.515655.53ادارة أجا  010شنشا ع م  0489عمرو فايز حسين على هاشم65649

166.5822.5119.5645.52ادارة أجا  010شنشا ع م  0489كريم عبده ابراهيم ابراهيم عطوان65650

2214132516159065ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ماهر رضا موسى محمد السيد65651

312415.52417.51611263ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد ابراهيم معوض عنتر عزام65652

332718.5271816.5123.583.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد احمد محمد محمد السيد على65653

31301824.51816.5121.582.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد احمد محمد محمدعثمان البقرى65654

27.522.5821.510.5159073.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد البحراوى عبد اللطيف طلبه الغنام65655
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16.574211416.562.553.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد العوضى العوضى عبد المجيد الدمياطى65656

362820282016.51325.56.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد حمدى السعيد محمد السيد65657

18.513.5816.5141770.55.53.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد رجب ابراهيم ابراهيم الشرقاوى65658

20.5138.513815.56352.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد رضا حامد السيد عبد الغنى65659

15.548.515.57.510.55166.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد رضا حماده احمد عبد الحميد حماده65660

17.51614201113.578.567.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد رضا موسى محمد السيد65661

2212.5142211.514.58287.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد صبرى رمزى عبد المنعم حميد65662

1178191012.55567ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد عبد الحميد وفيق محمد سالم65663

21161119.5121679.565.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد عبده رمضان احمد رمضان65664

363019301819.51338.59ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد فريد المرسي صالح العزب65665

322918.528.518.518.5126.589ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد محمود محمد الجميل السعيد العسلى65666

39.526.519.5302019.5135.5810ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد مصطفى زين العوضى عبد اللـه65667

ام احمد العيسوى65668 38.53019.5282019.513689.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمد هانى العوضى االم

382820292019135810ادارة أجا  010شنشا ع م  0489محمود عبده محمد الجميل السعيد65669

36.52918.528.51919.5131.579.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مصطفى ابراهيم عبد الحفيط محمد  مصطفى65670

18.51212.521.510.5107567.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489نصر رضا  محمد ابراهيم ابو العال65671

14.58.511.523.512107079.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489هانى مجدى عبد المولى محمد ابرهيم65672

18.519.59.520.5129.58069ادارة أجا  010شنشا ع م  0489يوسف عبده رمضان احمد رمضان65673

138.5917.57.511.555.56.59ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اسراء سليمان رافت محمد طلحه65674

38271928.519.517132610ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اسراء عبده علي عبد الرحمن حسين65675

19.51772110.597569ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اسراء محمد محمد عبد العزيز عبد اللـه65676

38.530192919.519.5136810ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اسراء محمود الشبراوى محمد منصور65677

2715.514.521.517.5139669ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اسراء يحيى زكريا الصديق غنام65678

15.57.51018.5119.562.568.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489االء عبد المجيد محمد ابراهيم محمود65679

33.5914231810.597.589ادارة أجا  010شنشا ع م  0489امنيه صالح زكريا السيد على65680

3524.513251914116.5810ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اميره محمد حسن محمود65681

31.5291922.519.519.5121.55.57.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489اميره محمد عيسى محمد السيد65682

3321.5182715.519.511579ادارة أجا  010شنشا ع م  0489امينه ابوزيد محمد عبد المطلب65683

874.5223.518455.53ادارة أجا  010شنشا ع م  0489انتصار عبد السالم السيد عبد السالم هجرس65684

23.51511.528.510.519.58954.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ايمان ابو العنين منصور محمود منصور65685

2013.511.521.5819.574.554.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ايمان الشحات اسماعيل محمد عبده65686

22.5161227.51416.59255.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ايمان جمال عبد اللطيف العوضى عبد اللطيف65687

981012.510.5175057ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ايمان حامد على سعد الدين على65688

6.558.512.59.516.5425.55.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ايه العدوى المتولى العدوى السيد65689

278.513.516.51319.578.555.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489تحيه على عبد الهادى ابراهيم شعالن65690

2927.518.5241719.511658ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حبيبة على على السيد البلتاجى65691

3427.52029.519.519.5130.558.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حبيبه محمد محمد الجميل السعيد العسلى65692

32.515.5182117.520104.556.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حبيبه مدحت ابراهيم السيد سعده65693

26.516162117.519.59757.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حنين صبرى اسماعيل عبده القلماوى65694

1911.59.5161019.56657.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489حياه رضا السيد عبد الفتاح شاهين65695

4.50.568413.52356ادارة أجا  010شنشا ع م  0489دنيا السعيد محمد ابوالعال المرسى65696

26.52716.524.51819.5112.559ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رحمه ابراهيم محمد عبد المقصود الفيومى65697

1057.53.516.51757ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رحمه عماد رافت الششتاوى السيد65698

252816.5231919.5111.55.59.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رحمه مصطفى نبيه على البهلول65699

25.52513.522.518.519.510559ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رشا مسعد رمضان احمد رمضان65700

2822.5142016.519.510158ادارة أجا  010شنشا ع م  0489رضوى راضي حافظ محمد رزق65701

31161422.51119.594.557ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ساره زين فريد السيد عوف65702

19.51412.518919.57357ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ساره صابر على المهدى سعده65703
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141254.52.514.5386.54.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489سلمى عبد المنعم فتوح محمد البلتاجى65704

ام  احمد65705 37.5302029.519.519.5136.57.510ادارة أجا  010شنشا ع م  0489شروق العوضى محمد االم

37.53018.528.51819.5132.54.59.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489فاطمه محمود القطب حسانين العشماوى65706

37.529.520302018.51375.510ادارة أجا  010شنشا ع م  0489كنوز حازم محمد يوسف السيد65707

28.51310.523.51719.592.55.55.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489لبنى عبد العليم ظريف الششتاوى65708

271714.515.512.511.586.55.56ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مايا سعد المكاوى السعدنى65709

6143.5142.5104045.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مايا صبرى يوسف شوقى يوسف65710

24219249.515.587.55.57ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مريم الجميل نبيه السعيد العسلي65711

3928.52029.519.519136.57.59ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مريم محمد عبد الهادى فهمى الجندى65712

3025102510.513.5100.557.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مريم محمد نبيه علي البهلول65713

26.526.51222.51316.5100.555.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مريم وائل ثروت جادابراهيم65714

363019.5301920134.5510ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منار احمد السيد محمود محمد65715

332918252019.5125510ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منار وائل راضى ابراهيم محمد65716

35.529.518.525.519.519.5128.5510ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منال عيسى محمد عيسى محمد65717

222911.524.512.516.599.558.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منه اللـه ابراهيم السيد ابراهيم العوضى65718

8.562.58211.52742.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منه اللـه ابراهيم محمد السيد المليجى65719

23186.5219.5147858ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منه اللـه محسن فتحى ابوالوفا ابراهيم65720

3025131812169857ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منه اللـه محمد السيد ابراهيم الخميسى65721

3326.515.526.51516116.55.56.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منى ابراهيم محمد عبد الغنى قاسم65722

36.53020302019.5136.579.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منى عبد الناصر فضل موسى المتولى65723

12.5186.516.58.5146274.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489منى متحت جميل محمد فايد65724

32.5282026.51915.51267.56.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مها خليل خليل عبد المنعم65725

5343.52.512.51852ادارة أجا  010شنشا ع م  0489مياده ابراهيم محمد السيد المليجى65726

24137.519.51016.5745.53.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ندى احمد حمدين محمد الفسخانى65727

33261310.514.518.5975.57ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ندى حمدى احمد فرحات البهلول65728

373019.52819.5191345.58.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489نهى الحنفى محمد على السمرى65729

34.52518.522.51815118.54.58ادارة أجا  010شنشا ع م  0489نور محمد عبد الهادى فهمى الجندى65730

17.511.51418.51614.577.55.58ادارة أجا  010شنشا ع م  0489نفين صالح محمد البندارى السيد65731

20.518121411.515.5764.58.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489وعد اكرم محمد حسين الغراقى65732

21131310.51115.568.578.5ادارة أجا  010شنشا ع م  0489ياسمين زيزو السيد عيد علي جوده65733

11.59.5811.5101550.566ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490احمد السيد السيد مروان جاد65734

2611.513.515.512.515.57956.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490احمد ايمن متولى محمود العيوطى65735

3730192820201345.59.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490احمد عادل رمضان عبد السالم خير65736

36292029.52017134.54.57ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490احمد مصطفى السيد الششتاوى حجاج65737

3529.52023.515.516.5123.55.57.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490اشرف وائل عبد الفتاح عبد العاطى محمد65738

252617.521.515.515.5105.567ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490السعيد محمد احمد السعيد الباز65739

126.5614.5612.5455.56ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490المتولى محمود رجب محمودعبد العاطى65740

31.52215.52116141065.57ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490رضا محمد محمد مسلم غازى65741

2222.51317.515.514.590.567ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490صالح عطيه شعبان عطيه بركات65742

22.51514201619.587.558ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490صالح محمد محمد البندارى السيد65743

27.51715.519.515.516.5955.58ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490عادل مصطفى محمد ابو زيد الشحبور65744

30221622.515.5161065.57.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490عبد الرحمن احمد جاد مروان جاد65745

37301929.519.5161355.57ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490عبد اللـه محمد مصطفى الخميسى65746

34.528.519.527.516101267.53.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490عمر شعبان عبد الحميد محمد جراوش65747

36.529.519.527.518.519131.574.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490عمر محمد عمر يوسف الشحبور65748

29.52117.525.51414.5107.574.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490محمد السيد احمد السيد ابو زيد65749

2318.51715.56.51380.57.54ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490محمد سالم مصطفى المتولى فرحات65750

28.525.51517.511.5169884ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490محمد محب احمد محمد احمد العيوطى65751
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2814.51721.510.51891.55.52.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490محمد محمد انور ابراهيم هيكل65752

24.511.512199.51876.562ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490محمد هانى محمد عبد الحميد الطويل65753

25131118713.5744.52ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490محمود جبر محمد عبد الفتاح عجيزه65754

23.51415.523.5517.581.582.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490محمود يحيى المرسى الششتاوى حجاج65755

302920261919.512485ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490مصطفى عمرو مصطفى جابر صالح65756

26.520.51721915.5948.53.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490مصطفى محمود مصطفى بدوى محمود65757

3119.518.5209.51198.58.54ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490مصطفى يوسف اسماعيل يوسف الشحبور65758

169.51819813.570.56.54.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490يحيى احمد عبد الفتاح ابراهيم درويش65759

30.529192718.5191248.56.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490االء ابراهيم عبد العطيم ابراهيم عوف65760

3129.52025.51817.51248.56.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490االء محمد عبد الحميد محمد جراوش65761

38.529.5192819.518.5134.57.58.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490بسمله احمد عبد العال ابراهيم عبد العال65762

251616.5257.517.5907.55.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490بسمله محمد محسن محمد العشماوى65763

2627.519.527.51619116.597.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490بسمه شلبى الشريعى عبد الرحمن محمدعبد الرحمن65764

272718.527.516.515116.586ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490تحيه محمد متولى محمود العيوطى65765

24.514.513.5207.513.58083.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490تسنيم مصطفى السيد احمد الشوربجى65766

272416201017.59794.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490جهاد احمد السعيد عبد الخالق الشافعى65767

282313.524.55.51994.58.52ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490حبيبه محمد محمد محمود العيوطى65768

29.522.514.52617.519.511095.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490حنين صفوت وهبه احمد65769

37.52919.528.52019.5134.597ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490روان السيد عبد العظيم السيد محمد عبد اللـه65770

16.59.58.5114.519.55091ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490روضه محمد السيد مروان جاد65771

161010.515417.555.58.51ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490شهد صبرى عوض اللـه حامد ابو الوفا65772

28.517.516.523719.592.58.52.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490شيماء السيد السيد احمد الشوربجى65773

342818.5261819.5124.58.53.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490شيماء رضا عبد العظيم السيد زلمه65774

34.52617.529.51919.5126.592ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490فاطمه السعيد محروس احمد مصطفى65775

20.591320417.566.58.51.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490فيحاء احمد عبد الحميد محمد الطويل65776

23.51313.5214.519.575.58.51.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490مريم رضا احمد احمد زهران65777

29231621.514.519.510483ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490مريم رمضان رشاد محمد كساب65778

27161621.5518.585.58.52.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490مريم محمد عبد اللطيف محمد زيدان65779

352618.528.517.520125.594ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490مللك عباس السيد ابراهيم سعده65780

37.529.519.529.519.519135.58.57ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490منه احمد ابراهيم احمد زهران65781

3729.519.529191613498.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490منه اللـه اسامه ابراهيم احمد سالمه65782

352918291919.51308.58ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490نورهان احمد على يوسف الشحبور65783

1920.513.516415.5738.82.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490نورهان محمد السعيد الباز65784

3328.518.5302019.51308.56.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490هبه رمضان محمد الششتاوى حجاج65785

3422.51927.52019.512392.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490هند اسماعيل على يوسف الشحبور65786

29.519.5182413.519.5104.583.5ادارة أجا  010الغراقه ع م  0490وفاء اسامه عبد اللـه شعبان ابو السعود65787

28101726.5131994.586ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ابراهيم اشرف محمد احمد االتربى65788

23812.520.510.51974.585ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ابراهيم البحراوى ابراهيم محمد65789

217.513.52211.519.575.564ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ابراهيم نجاح طه ابراهيم عيطه65790

24812.520.514187965ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد اشرف عطيه ابراهيم عبد ربه65791

28.516.51320.512.5179183.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد السيد احمد المنجى اسماعيل65792

183.57.514.510.5165474ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد جابر جابر محمد شحاته65793

195913.51117.557.585.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد حمدى عثمان محمد بكير65794

ام السعيد سالمه65795 30.51811.52613.517.599.57.56ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد رضا االم

3414.5172615.515.410756ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد سامح على على السقا65796

32.525.5172715141175.56ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد صالح مامون عبد المولى النجار65797

33.5161727.513.518.5107.545.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد عبد العاطى شوقى العوضى ابراهيم65798

3625.515.527.513.517.51186.55.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد عزت مختار حمزه عبد الهادى65799

Page 1347



Term1

33.524.516.525.515151155.56ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد عالء عبد النبى الشعرانى رجب65800

19.5791612.517.56436.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد فهمى ابوسريع ابو سريع رمان65801

30.5211728.5181811557ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد محمد رضا محمد رجب65802

37.525.519.528.51815.512956ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد محمد محمد ابو الفتوح عتمان65803

37.526.518.527.519.514129.556.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد وليد صابر العوضى هيكل65804

27.56.5181713.51382.556.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احمد ياسر عبد العظيم السيد كسبه65805

23.5415.5141313.57057ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اسالم عامر عبد الباسط احمد موسى65806

30.516152410.515.59656ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اشرف ايمن فتحى بدير طه65807

18.56.512.514.5316.55555.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491السيد سامى السيد عبد النبى هيكل65808

26.59.516.52111.518.58556.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491جمال الخطيب عزت عليوه65809

21.55.513.51911860.564.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491حاتم السيد حمدين السيد فرج65810

20511184.514.558.554.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491حلمى صبرين عزت عبده توفيق65811

1951117.53.512.55653.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491حلمى طارق عبده العوضى الصعيدى65812

000000000ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491حمدى عماد شكرى عبد النبى هيكل65813

27111924914.59085.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491صالح مجدى عثمان محمد عبد البر65814

2891824.51013.589.585ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491صالح محمود ابراهيم محمود عبد البر65815

26.581724.54.51380.574ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491طارق محمد صبرين احمدالبناوى65816

28.5918.5228.51586.555ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491طه محمد عاطف الغريب لغا65817

29.52718.520.51316.5108.556ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد الرحمن الشحات عبد العظيم محمد جاد65818

2410.510.515614.56655.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد الرحمن خالد رافت احمد عبد الرحيم65819

154.51317.52.514.552.564.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد الرحمن عفوت صابر محمود العزونى65820

24.516132010.519.58456ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه احمد عبد هللا محمد مصطفى65821

23714.52141969.555ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه السعيد جابر السعيد هيكل65822

26.591419.56207555.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه خالد محمد محمد البرجيسى65823

29.51915.5249.51597.555ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه رضا محروس عبد الحميد عبد الرحيم65824

28.522.517.52412.517.510565ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه طارق رمضان السعيد بكير65825

312418.5251218110.555ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه محمد زكريا عبد هللا طه65826

000000000ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه محمود عبد هللا احمد هيكل65827

2621.517239.5209764.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد اللـه نجاح حسن الشحات حماد65828

27181921.51014.595.553.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عبد الهادى ايمن محمد عبد الهادى عواد65829

32.525183014.52012063ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عزت احمد عزت عليوه السباعى65830

362819.529.5201913376ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عالء الدين السيد عبد العظيم السيد محمود65831

2015.514.518.5519.573.584.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491على وليد عيسى عبد العال محجوب65832

25198.520.510.516.583.575ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عمر وليد عبد العزيز احمد نصر الدين65833

20178198.515.572.574.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491عمرو خالد رضا عرفات بدر الدين65834

1611.5516.53135263ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491فارس خالد محمد جوده حامد غانم65835

1244142.57.536.563.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491فارس يحيى حامد بدوى65836

11.5711182.514.55055ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491كريم اشرف السيد عبده توفيق65837

16101318.54.517.56254ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491كريم محسن صابر هيكل البرعى65838

23.58.515.52081575.574ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491كريم محمد ابو شبانه عبده محمد65839

28.51617249.5199564.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491لؤى عابد جابر غنيم65840

178.513204.5146364ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد ابو النصر محمد المتولى المعاندى65841

27.526192614.52011384ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد احمد البندارى على اسماعيل65842

2425.518.525.51419.5107.565ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد احمد عطيه ابراهيم عبد ربه65843

33231929.51519119.575.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد اشرف شوقى عبد الجواد ابراهيم65844

34.527193017.51712875.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد الجوهرى جابر احمد الجوهرى65845

34292030201513365.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد السيد رفعت ابوالعطا السيد65846

2410.518.52212148754.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد المتولى رياض المتولى غنام65847
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1568.51161746.551.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد ايمن عبد الجواد الشاذلى65848

15.5109.5106.5951.552ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد خالد فتحى صادق الصانع65849

2520.51718.511.516.592.553.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد صالح عبد اللـه المرسى ابراهيم65850

18.559.51710156053.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد طارق نجيب السعيد غنام65851

15.556.57.5213.536.553ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد عادل رشاد على الشاذلى65852

164690.51535.553ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد عبد الحفيظ جابر زكى السنيطى65853

1759.58.52144262.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد عبد النبى عبد النبى عواد65854

25.518.59.524.58.51486.57.52ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد عزت مروان احمد حجاج65855

86.56.573.51531.552ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد عماد حمدين على غراره65856

19111013.55.515.55952ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد محمد ابوالمكارم العوضى الشرشابى65857

1718.512.518.58.514.57553ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد محمد احمد محمد كسبه65858

12.57313.52133861.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد محمد محمد محمد محمد ابو المعاطى65859

17.514.59.521.513.51676.551ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد محمود السيد السيد راشد65860

30.526162615.518.511451.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد مدحت محمد ابوالفتوح عتمان65861

1958.511.5714.55151ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمد هانى فوزى رمضان حسين65862

1658.59.5612.54551ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمود رجب شكرى ابراهيم نعامه65863

114.548.53.51531.551.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمود عبد الناصر محمد غنيم65864

27.5251620.51215.510153ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491محمود محمد محمد ابراهيم عيطه65865

35.52920292019.5133.5510ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491نور ضياء الدين ابراهيم محمود عبد البر65866

13107.511.52.515.544.552ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ياسر الشحات عبد العظيم ابراهيم سعيد65867

18.510815315.554.55.52.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491يوسف ايهاب عبد القادر عبد الحميد الصرفى65868

17.512.5814315.5555.52.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491يوسف سامح اسماعيل محمد حرب65869

302116.519.58.515.595.55.53ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491يوسف طارق شكرى العوضى الصانع65870

31.526.51923151711566ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491احالم السيد عبد اللـه عبد العزيز القطاوى65871

28191818.5101893.55.52.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اسراء طارق عيد المكاوى رجب65872

31.52418.520.56.517.51015.53.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اسماء العوضى السيد العوضى العوضى65873

126916.501343.55.52ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اسماء رضا ابراهيم عبد المجيد البحيرى65874

31.52619241820118.56.54.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اسماء محمد ابراهيم العوضى ابراهيم65875

18.5914.513.54.514.5605.56.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اسماء وليد الشحات فرج حجاج65876

168.57.516112496.52.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491االء مسعد سعد حبه65877

1816.513201417.581.55.52.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491امنيه ناصر عزت العوضى المعاندى65878

129.512.518.5617.558.55.52.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اميرة محمد محمد عبد العزيز القطاوى65879

25.514.514171315.5845.52.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اميره ابراهيم عطيه ابراهيم عبد ربه65880

28.518111415.5178782.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اميره صبرين ابو شبانه عبده محمد65881

33181721.51820107.56.53.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اميره صالح جابر مصطفى راشد65882

39.52820302020137.584ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491اميمه طارق على ابراهيم على65883

22.520.5172012.519.592.583.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491امينه المهدى عطيه منصور الشاذلى65884

127.510186.518.5545.53.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491انتصار محمود محمد احمد65885

14.541017615.551.55.53.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ايمان عيد ابراهيم حبيب65886

28.525.516.522.510151035.53ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ايه احمد شوقى عبد الجواد عبد الرحيم65887

84.551471638.553.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ايه نبيه سلطان المهدى على65888

13.54.54.516.56.51545.57.53.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ايه وفيق زكى ابراهيم محمد65889

32.52717.529182012485ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ايه وليد جابر هيكل65890

30818.5251417.595.585ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491جنة وليد ابراهيم محمد حسين65891

35261925.518.51812484ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491جنه عالء محي الدين محمود غنيم65892

3222202517.518116.584.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491حسناء صالح طه غنيم65893

2147.5106.513.5495.54ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491حنين رشدى سعد حسن الناظر65894

19.51098.56.512.553.583.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491خلود ربيع ابراهيم محمود هيكل65895
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3025.51922.5182011596.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491دنيا نجاح صابر محمود العزونى65896

2922.518.517.516.52010485.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491دينا ابراهيم عبد العال ابراهيم المعاندى65897

271615.52411.5209486ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491دينا سامى السيد عبد النبى هيكل65898

26.51616.521.5121892.584ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491دينا محمود قوزى محمود اسماعيل65899

1826.51117.51119.58483.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491رحمة عيد فتحى البيومى حمد65900

3428.5202919.5191316.57ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491رحمه حمدى احمد اسماعيل غانم65901

31252026.51817120.564ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491رحمه محمد احمد احمد العزونى65902

178.5216.53.514.547.564ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491رنا سامح محمد احمد اسماعيل65903

2819.52022.5122010255ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491روان اشرف فوزى ابراهيم صالح65904

33262029182012665.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491روان والء الدين احمد المرسى الصانع65905

28.524.5202719191196.56ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ريم سامح عبد الهادى على العسكرى65906

زه65907 3426.518.53020201296.55.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ريم محمد محمد احمد ابو رزي

3824.5203019.5181329.59.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ريماس عابد طه محمد الصانع65908

22412.521.511.51671.56.59.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491زينب حمدى عبد الباسط احمد موسى65909

26.519.52023.51820107.567ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ساره ايمن حمدين على غراره65910

28.520201918.51910677ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ساره سامح احمد محمد رجب65911

29.521.51820161910587ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ساره محمود عبد الحكيم محمد حسين65912

2919.52013.516209886ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491سحر سمير سعد رزق65913

35.5292028.5201813387.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491سهيله خيرى امين اسماعيل السنيطى65914

30.528.5202619.513124.557ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491شروق احمد حسان احمد ربيع65915

258.515.5131514.57756.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491شروق شحاته جابر شحاته النجار65916

292.518.520.518.5188957.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491شروق محمد جمال جابر محمد65917

3016.5182117.5161036.57ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491شروق وليد السيد عبده توفيق65918

20.51518.5188.519.580.56.57.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491شيماء ماهر بدير محمد غنام65919

2920.517.52117.518105.588ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491شيماء محمد جابر محمدغنام65920

32.521.52025.517.5201178.58ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491فاطمه ايمن رمضان اسماعيل حسين65921

26815151315.5778.58ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491فاطمه غانم فتحى غانم السيسى65922

زه65923 342619.529.518.519127.598ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491فوزيه ناجى الشربينى احمد رزي

3117.52021.517.519107.568ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم احمد السيد احمد عيد65924

24.51018.52017.51690.56.57.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم اشرف سعد عبد الغفار العسال65925

2919.519.51812.516.598.56.57ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم اشرف شحاته العوضى شحاته65926

249.515.515.510.515756.57ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم جمال فتحى الدهشان65927

30.53019251720121.565ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم جمال محفوظ مصطفى صالح65928

21.54.55.57.5716466.54.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم خالد محمد احمد هيكل65929

21912.566.519.5556.55ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم عطيه مصطفى مصطفى العشماوى65930

35.528.52029.51919132.57.56ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم محمد سند ابو العطا السيد65931

زه65932 20.516141910.5198055.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مريم يسرى محمد احمد ابو رزي

30.52819261619.5119.577ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منار عماد عطيه حافظ بدران65933

23.5179.513.5122075.56.55.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منال عصام محمد ابو المعاطى65934

2720.518.5201316.5996.56ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منه اللـه البحراوي سعد ابراهيم الصعيدي65935

211613.52011.515.5826.56ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منه اللـه ايمن العوضى البلتاجى فرج65936

1751418817.56265.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منه اللـه فتوح عبد العظيم فتوح المرسى65937

241815231219.5925.54.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منه اللـه هانى جالل سعد ابراهيم65938

26.522172612.517.510486ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منه اللـه وائل حامد هالل عواد65939

19.511101781765.577ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منه مسعد ابراهيم فرج سيد احمد65940

2621.515.515.511.5189076.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منى طاهر محمد طاهر65941

22.59.517.51652070.56.56.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491منى محمد محمد راغب بدر65942

30.518.518.5221516.5104.57.57ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491مى هانى مصباح طه سالم65943
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31.525.519.523.51719.51176.57.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491نانسى ايهاب عبد الجواد مصطفى الهاللى65944

24.510.515.521.51020826.57ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491نجوى ظريف صبرين محمد رجب65945

25.525.51825.517.519.51125.55ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ندى السيد احمد عامر السيد65946

181716.517.51318826.55ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491نرمين عماد حمدين عبد الفتاح البناوى65947

37292029.519.5201356.58.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491نشوى عبد النبى ابراهيم عبد المجيد البحيرى65948

34.51519291519112.55.59ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491نورهان السيد طه محمد المنياوى65949

36302029.516.5201327.58.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491هاجر وليد عبد الفتاح فتوح موسى65950

3412.519.5271218.510555.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491هاله حسنى الشحات محمد الردينى65951

33.525.518.52814.515.51206.57.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491هبه جمال طه السيد حشيش65952

28.5718.528.514.5149766.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491هبه شوقى الشحات محمد الردينى65953

332918.529.514.514124.548ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491هبه محمود العزازى الديب65954

372518.529.51717.512789ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491هبه هاشم اسماعيل محمود العزونى65955

27.5161827.51316.51025.58.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491وئام حسن محمود اصالن العقلة65956

3528.519281919129.597.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491وئام عبد التاصر كرم ابو خميس65957

362919.52916.5171308.59ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491وفاء عامر شكرى صابر المنياوى65958

36.528.518.529.518.516131.587.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ياسمين خالد حافظ الدسوقى البشالوى65959

39.53020302015139.597.5ادارة أجا  010ميت فضاله ع م  0491ياسمين هانى مصطفى عبد الجواد ابراهيم65960

26.524.59.518.51318.5927.55.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ابراهيم محمد ابراهيم محمد سعيد65961

34.530192919.519.51328.56.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494احمد السعيد الموافي ابوالوفا65962

27.516.59.5223.519796.55ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494احمد رمضان فتحي جالل65963

18.512.510.5142.512.5585.54.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494احمد فكري راغب حسان65964

22.515.51221.521573.57.54ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494احمد لطفى احمد حموده65965

2427.512.525716965.55ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494احمد وجدى عبد المعز المرسى المر65966

19.527.513.5242.514.58774.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494السيد ابراهيم السيد عبد السالم65967

14.517.5913.50.510553.53.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494جمال محمد المتولي عبد العاطي65968

28301522.54.5121007.56.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494حامد محمد حامد صالح65969

353016.527.512.518.5121.56.57ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494خالد محمود ابراهيم عيسى65970

363015281719.512688ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494زياد الدمرداش عبد المعبود الدمرداش65971

35.53016.525.517.5191257.58ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494صالح محمد صالح خلف65972

24188.511.50.512.562.583.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد الحميد احمد محروس خضر65973

32.52714.52613.518113.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد الرحمن على اسماعيل مشرف65974

37.53017.527.519.518.513287.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد الرحمن محمد عبد الحميد صادق65975

393019.529.519.519.5137.5810ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد الرحمن محمد عبد الفتاح المغربى65976

19.524.513.517513.579.55.55.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد الرحمن محمد محمد عبد الرحيم65977

17.524.514.5192.515785.54.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد اللـه فتوح عبده عيسى65978

18.523.510.519.5317755.55.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد المجيد منصور عبد المجيد السيد65979

3828.516.524161812384ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد الرحمن ايمن متولى جابر يوسف65980

30.525.514.522.51413.510784ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبد الرحمن محمد امين عبد البارى عثمان65981

2015.5111771770.584ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عزت ياسر صبرى الدسوقى65982

3728.517.525171912584ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عمر حسن عبد المجيد حسن البحراوي65983

3127.51724.51418.511474ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494فتحى محمد السيد عبد العزيز65984

32.525.515.5201116.5104.57.53.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد السيد محمد حافظ كريم65985

33.52817.52516.518.5120.584ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد المرغنى على عبده65986

34.522.517.52216.519.511384ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد المغاوري العدروسي محمود65987

301915.519.515.51799.584ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد خيري ابوالحمول الديب65988

2426.51520.55.518.591.584ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد رجب عبد العظيم مشرف65989

301813.518915.588.53.53ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد فرج مصطفى عامر65990

7.571315.51017.5534.53.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد فوزى صالح عبد الواحد65991
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3125.515181215101.583.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد محمد عوض مروان65992

27.515.51414914.58083.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد مطاوع ابراهيم ابو السعود65993

26.516.513.51981883.583.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد نبيل عطيه العيسوى65994

17.5141418.5518.5698.53.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمد نزيه السيد سجاع65995

1413.512.519.5317.562.58.53.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمود ايمن السيد كامل65996

19.51313.520411708.54ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمود حسنى حسن التوابتي65997

فى العوضى65998 18.517.51418.5514.573.58.53.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494محمود عبد النبى االل

198.5919.510176663ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مصطفى حسن محمد حافظ65999

31.52717.5251819.51197.57.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مصطفى محمد مصطفى عباس66000

2115.57.517.58.5157055.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مصطفى محمود حسين محمد المغربى66001

29181719.5141997.555ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494يوسف عصام يوسف منصور66002

23.5151617.59168155ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494يوسف محمد فوزى الدهشان66003

27251513.512.5169364.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494اسراء عبد المنعم رياض البانوبى66004

33.52517.519.518.52011464.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494اسراء وحيد السعدى المر66005

228583144652.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494اسماء رضا دياب التوابتي66006

242012.5188.5178363ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494اسماء محمد حامد مشرف66007

30242025.518.52011857ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494االء مختار صابر جالل66008

37.527.52026.519.52013158.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494امينه احمد اسماعيل عتمان66009

27.52418.5241119.510564.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ايه اشرف فتحى السيد66010

3327.52025.518.519124.568.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ايه حافظ عبد الستار حافظ طلبه66011

34.526.519251819.512366.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ايه طارق ابوبكر ابوالسعود66012

171312.520919.571.562.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ايه عبد النبى محمد التوابتى66013

3322.518.52518.520117.555ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494بسمله السيد العوضى االلفى66014

3729.519.527.51820131.55.57.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494تسنيم انور حسن خلف66015

3026.52016.5141710754.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494جيهان محمود السيد شجاع66016

3022.516.517.514.51710153.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494خلود فتحى حسين مجاهد66017

34.526.5202116.520118.557.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494دنيا عادل فتحى زاهر66018

3627.52027.5181912975.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494رقيه احمد محمد البحراوى66019

3425.52015.5142010974.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494رنا ايمن النبوي كامل66020

3122.5191713.517.510375.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494روان اسعد عبد اللـه الشافعى66021

31.525.51919.514.52011084.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494روان حسن عبده عيسى66022

38302027192013487ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494روان وائل لطفى اسماعيل العوضي66023

35.530203018.52013488ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ريم العوضى محمد الغريب66024

38.529.52029.52020137.599.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ريم ربيع السيد الحديدى66025

3927202817.518131.597ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ريم محمد عبد الحى شجاع66026

39282029182013497.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ريم مصطفى فتحي الدهشان66027

3924.52026.517.519.5127.595ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ريهام رضا محمد غنام66028

3830202918.520135.589ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ريهام رمضان عبد الفتاح حسن محمد66029

3314.519191517100.584ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494زينب ابراهيم محمد فهمى العوضى66030

38302024171912955.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494سالى احمد عبد السالم احمد66031

37.519.520211315.511174ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494سحر عادل عبد العزيز الدهشان66032

3722.519.524.511.51811556.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494سعاد فتيحه لطفي جبر فلوص66033

29.523.519.5181418.5104.584.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494سلمى سامى جابر السيد ابراهيم66034

3125.519.514.516.51710763ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494سماح ياسر محمد رجال66035

3630202417.518.5127.589.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494سميره رضا فوزي لبيب66036

2924.517.519.512.51810374.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494شروق عصام فاروق النادي66037

25.51820181117.592.574.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494شروق محمود فتحى النجار66038

34.523.518.51711.51610572.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494شيماء السيد زكريا السيد66039

Page 1352



Term1

3026.52023.515.520115.575ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عبير علي محمود فتى66040

3029.519271520120.57.55ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494عواطف وحيد جمال ابوزيد66041

27.5111416.512.514.581.563.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494فاتن محمد ابوبكر زكى66042

2725.520221418108.573.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494فاطمه ابراهيم مصطفى محمد66043

33262024.51818121.57.59.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494فاطمه احمد المتولى ابوالسعود66044

3522192718.516121.587.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494فاطمه محمود حسان احمد66045

3525202718181257.55ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494قمر محمد السيد ابو النصر66046

2712.519.514.58.517.58262ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494لبنى بدير ابراهيم متولى66047

3525.52025.519201257.58.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مروه وليد عزت الديب66048

31.5252024.516.520117.578ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مريم اشرف احمد مشرف66049

3224.52024.51920120710ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مريم صالح سامى البسيونى66050

2927.519.52217.517115.57.56.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مريم فوده عمر خطاب66051

3426.520231920122.56.55ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مريم مجدى يوسف على66052

3529.519.53019.519.5133.58.58ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مريم محمود صالح دياب66053

35.5282026.519.520129.58.58.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مريم محمود طه نبيه66054

341519.516.516.520101.56.56ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494منار محمد ابو السعود ابراهيم66055

28259.59102081.565.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مى حمدين عربان فهيم66056

302610.59.51316.58976ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494مى ربيع يوسف عبد اللـه66057

3027.516.519.515.51710959ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ندا عصام السعودى كامل66058

3027.510.511.510.5149065ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ندى الشحات محمد عجوه66059

27.528.51216.512.516.59767ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ندى محمد عبد الحكيم على66060

39.53020292020138.5610ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494ندى مصطفى عبد الحليم منصور الزغبى66061

3629.516201418115.578ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494نرمين عبد النبى شحاته صالح66062

31.529.515.516.5142010776ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494نهله جابر السعيد عماره66063

32291725.516.52012049ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494نورهان السيد عبد العزيز البدراوى66064

3329.51923.5181912379ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494نورهان محمود على سليمان الغريب66065

352917.523.5152012057.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494هاجر اسماعيل شعبان مشرف66066

3228.514.516121810376ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494هبه اللـه حسام عبد الرسول جمعه66067

35.528.518.516.514.520113.556.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494هدى على محفوظ ابراهيم66068

34.530192819.51913179ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494همسه ايمن عثمان البسمي66069

34.53019.52419.518127.56.58.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494هناء احمد ابوالعنين ابراهيم زيان66070

3230172216.520117.568ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494وفاء ناجى محمد الغريب66071

22.522145.5715716.52.5ادارة أجا  010الشهيد محمد عاطف العزب ع م  0494يارا سالمه سالم العربى66072

3228.5162118.52011676.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495احمد اسماعيل مصطفي سراج66073

30.52914.521.51620111.57.55.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495احمد مجدي فرحات عبده يوسف66074

32.528.51725.51717120.57.55.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495اسامة محمد عبد الشكور محمود حجازي66075

383019.529.520201378.56.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495الدسوقي مصطفي الدسوقي رجب كساب66076

20.5239.519.51316.585.58.56ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495حبيب الهادي عزت بربيشى66077

24.526.51621142010275.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495صالح حمد عبد العزيز محمد ابراهيم66078

3429.5182318.5201237.57.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495عبد الرحمن محمد الحسيني ابو الخير احمد العشري66079

3629.51921.518.518124.568ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495عبد اللـه شعبان محمد احمد كساب66080

3725.518.527.517.52012656ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495عبد المنعم مصطفي عبد المنعم حسين البيومي66081

3327161812.520106.58.58.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495محمد السيد غياض علي نصار66082

3029161713.520105.588.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495محمد الشحات علي السيد العشري66083

20.517.53.59.56.52057.58.56ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495محمد عطيه محمد احمد المتولي66084

20.523.5613.51018.573.587.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495محمود محمد احمد محمد منصور66085

38.53019.526.519.52013488ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495مصطفي ثروت السيد عبد اللـه حجازي66086

2322.5111910.520867.57.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495مصطفي محمد محمود مصطفي محمد66087
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3627.519261820126.58.58ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495ايمان عطيه ابو بكر عطيه محمد66088

2924.515.519.511.5201008.58ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495ايه اشرف محمد رفعت  ذكي سعفان66089

88.52.53.501322.54.50.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495دينا الشحات زكريا محمد اسماعيل66090

3429.520271920129.579ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495ريم السعيد المغاوري السعيد الشناوي66091

33.52919.523.51920124.579ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495فاطمه المرسي محمد المرسي شنب66092

32.529.519.52416.52012278.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495فاطمه مصطفي طلعت احمد عطيه66093

2015.513.514.5101873.56.55ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495مريم حمدي علي محمد علي66094

27.523.514171218.59456.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495منه اللـه زكريا البهلول زكريا محمد66095

3528.52026.519201297.59ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495ميرنا عادل محمد ابراهيم سالم66096

38.5302028.519.520136.578.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495نورا خالد محمد علي حسن66097

3628.519.527192013078.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495هبة رفعت منير ابو المجد66098

26.521171212.514.5897.56.5ادارة أجا  010أبو داود العنب ع م  0495وفيه عثمان عبد الحميد محمد محمود66099

107.57.510.54.5124053ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496ابراهيم محمد السيد ابراهيم السيد66100

65.57.5116.511.536.583.5ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496ابراهيم محمود عزت الشحات ابراهيم66101

137.59.5101115.5517.54.5ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496حسن السيد فتحى حسن حسن66102

2512.512.510.511.515727.54.5ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496صبرى السيد محمد السيد البلتاجى66103

15.555105.512417.55.5ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496عبد العاطى االمام عبد العاطى ابو المعاطى علي66104

3321.516221514.5107.585ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496محمد صبرى محمد السيد محمد66105

32.524.519.527.51819.512287ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496محمد علي عبد العظيم محمد مراد66106

25.51617.52515.51999.588.5ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496االء وليد الهادى زكى حسن66107

17.55.514141118626.53ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496ايه ابو الفتوح عبد الرحيم عبد اللطيف66108

28261625.51719112.57.56ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496ايه احمد محمد ابراهيم خليل66109

12711.51211443.57.53ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496رحمه مصطفي عبد الرحيم عبد اللطيف على66110

16.51313.515.56.515657.53.5ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496مريم خليل داهش ابراهيم خليل66111

24412.51311.514657.53.5ادارة أجا  010الشهيد عاطف احمد سالمه ع م  0496منار متولي فتحى البهنساوى66112

34.53019.529.519.5201337.52.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497احمد محمد احمد ادم ذكى66113

35.53019.529.519.518.51347.53ادارة أجا  010دروه ع م  0497احمد محمد رمضان محمد شوشه66114

342919.5281820128.57.53ادارة أجا  010دروه ع م  0497احمد محمد عبد الحميد زيدان سليم66115

352818.52915.5201267.53ادارة أجا  010دروه ع م  0497اسالم مصطفى جمعه سعد المرسى66116

292417287171057.52ادارة أجا  010دروه ع م  0497حمزه اشرف حمزه عبد الحميد زيدان66117

37.530192919.5181356.55.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497عبد الرحمن يسرى حلمى محمد عبد الخالق66118

33.527.517.521.514.517114.56.53.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497عبد العزيز عماد حسن سليمان حسن66119

33.528.51927.51420122.574ادارة أجا  010دروه ع م  0497عبد المنعم عبد العليم عبد المنعم عبد العليم سالم66120

35302029.51919133.583.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497محمد احمد مصطفى حسانين مصطفى66121

22.522.519.5211116.596.582.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497محمد مصطفى محمد عبد العال عيسى66122

312819.522.514.520115.583ادارة أجا  010دروه ع م  0497محمد ناجى حامد سليمان حسن66123

36.528.5202919201337.54.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497يوسف محمد يوسف ابراهيم عبد الرازق66124

29.528202414.5171166.54ادارة أجا  010دروه ع م  0497اسراء احمد محمد يوسف مسعود66125

34302026.51715127.56.54.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497اسراء اسامه سمير محمود مصطفى66126

28.526.5132010.519.598.57.52ادارة أجا  010دروه ع م  0497اسراء فايز السيد سليمان حسن66127

31.521.512.5231017.598.582.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497اسماء محمد سالم مصطفى سالم66128

30201120.54.517.58682.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497الهام محمد عبد الفناح محمد على66129

261811.5195.517.58083ادارة أجا  010دروه ع م  0497اميره محمود عبد الستار عبد الرحمن الشيخ66130

21.518.51119.5616.576.583.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497ايمان السيد السيد محمدالسيد66131

2522.51521.59.51993.583.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497ايمان عبد اللـه محمد احمد عوض66132

26.521.51320.59.5199182ادارة أجا  010دروه ع م  0497ايه ناجى حامد سليمان حسن66133

302513.523.513171057.52.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497خلود عبد اللـه محمد الشحات العوضى66134

يا عصام حامد السعيد اسماعيل66135 282512.521.55.52092.584ادارة أجا  010دروه ع م  0497دال
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21129205176782.5ادارة أجا  010دروه ع م  0497شروق ياسر مصطفى سليمان حسن66136

19.517.59.5192.5196883ادارة أجا  010دروه ع م  0497غاده عبد الرازق مصطفى عبد الرازق66137

29.52312.5211018.59682ادارة أجا  010دروه ع م  0497فايزه احمد محمود منصور عوض66138

3726.52028.517191297.55ادارة أجا  010دروه ع م  0497لقاء مصطفى اسماعيل فهيم اسماعيل66139

3326.518.528.51820124.57.56ادارة أجا  010دروه ع م  0497ناهد حامد سعيد موسى على66140

33.528.515.524.516.519118.584ادارة أجا  010دروه ع م  0497يمنى عبد الهادى احمد عبد الهادى عبد المطلب66141

135.55.53.5312.530.584ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد البحراوى مصطفى محمد عبد المجيد66142

261011.510.51615.5746.56ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد العوضى عبد الحنان العوضى شاهين66143

31.52815.52919.517123.57.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد سمير حلمى احمد عسكر66144

27.5211625.511.519101.585.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد عادل حلمى احمد عسكر66145

322515.527.520171207.54ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد محمد اسماعيل السيد االخطابى66146

26.5231520.516.517.5101.575.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد محمد نجيب السعيد مقبول66147

2517.516.519.51117.589.575.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد مصطفي عبد المهيمن الشيخ66148

26.5201620.511.517.594.57.54.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498احمد ياسر عطيه رشدى السباعى66149

21.5911.59.58.516607.53ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498اكرم احمد ا براهيم على بدوى66150

16.58.5167514.5535.52.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498السيد سمير السيد محمد الشيخ احمد66151

3328.52028.516.519126.56.54ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498الشافعى محمد الغريب محمود عبد الكريم66152

22.5139.587136073ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498امين السيد امين طه مصطفى66153

2314.514.510.581770.574.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498جاد مصباح محمد محمدالغوالبى66154

18.57.512.58.5516525.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498خالد هاشم منصور ابو هاشم منصور66155

157138.54.517485.54.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498زيدان راضى الشحات السعيد زيدان66156

36.53019.528.519.5171345.59ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498سامح ايهاب طه حمزه66157

3223.519.52116.517112.577.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498سامح فتحي خيري فتحي ابو الخير66158

33.528.51524.51516116.578ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498سعد سيداحمد فوزى الدمرداش سيد احمد66159

32.5261718.512.516.5106.577ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498طارق وحيد حسن عبد القادرحسن66160

23.519.517.512616.578.576.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498عبد اللـه ابراهيم السيد ابراهيم66161

30.51515.518.5131792.575ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498عبد اللـه البحراوى عبد هللا عبد الحميدمصطفى66162

282418.5231417107.585ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498عبد اللـه مسعد محمد عبد الوهاب على66163

35.5281825.518.520125.56.57ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498عبد الوهاب نجيب مصطفى نصربدوى66164

31.52418.5251718.51165.56.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498عمرو سامى محمد الهنداوى ابو المجد66165

3521.52026.512191157.55.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498فتوح اسماعيل السيد البحيرى66166

299.5161761977.57.55.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498كريم السعيد المتولى احمد اسماعيل66167

3223.520251319113.576.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد ابوالسعود محيى فتحى ابو الخير66168

3521.518.52815201187.56.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد البحراوى مصطفى محمد عبد المجيد66169

18.59.51216417606.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد السباعى محمد السباعى معوض66170

35.528.519.5291720129.57.59ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد السيد اسماعيل السيدالسيد66171

1715.51514.50.519.562.55.55.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد المتولى حسن عبد القادر66172

242617.5148.518.59075.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد امام سالم سالم عمايم66173

241414.520.511.515.584.57.53.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد حسن عبد الباسط سيد احمد66174

2610.51415.57.51873.56.53ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد عبد المنعم محمد الدمرداش66175

342419.524.516.520118.56.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد محمود محمد ا براهيم حجازى66176

23.58.512.5125.519.56264.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمد وليد صالح سعد حامد66177

30.5151723.57.52093.56.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمود احمد محمد ابراهيم الشيخ66178

29.5141621719.587.565ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498محمود نصر محمود عبد الحميد السنباطى66179

271416.521.55.52084.575.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498مصطفى احمد محمد ابراهيم الشيخ66180

383019.5292020136.579ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498مصطفى ايمن مصطفى العوضى مصطفى66181

18.5131513615.565.578ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498وليد انور ابراهيم انور66182

2014.516.5115.51967.55.57ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498يوسف على يوسف ا بوالسعد66183
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000000000ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498اسراء رضا عبد المعبود عبد العال66184

24.522.51418.572086.573ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498اسراء محمود محمد ابراهيم الشيخ66185

35.5291926.51619.51266.56.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498اسماء حبيب السعيد ابو السعد66186

322115.51892095.572.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498االء مصطفى مصطفى انور البندارى66187

322613.521.51219.510563ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498اميره احمد طه ا نور البندارى66188

21.5146.572.52051.56.51.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498اميره حمدي محمد محمد الشيخ احمد66189

2518672.519.558.56.52ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498امينه سمير السيد محمد الشيخ احمد66190

32.527.514.51710.5201026.52ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498جيهان السيد عبد النعيم محمود66191

32.529.51825.518.51612472ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498دعاء عبد العظيم فتحى احمد حسين الخضرجى66192

2626.510.51510208873ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498دنيا سليمان السعدي مصطفي احمد66193

3629.516.52817.518127.573.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498رنا محمد طه محمد عبد اللـه66194

33.528.51724182012174ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498فاتن الحربى سامى السيد الطنطاوى66195

35.527.5172816181246.54ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498مروه السعيد المهدى السعيد عمر66196

14.5795.54.52040.56.53.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498مريم رابح عبد الخالق راغب السيد66197

1713.56542045.56.52ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498منار طه سمير عبد الغفار محمد66198

28.523.512.51710.520926.53ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498منه اللـه ابراهيم ابراهيم احمد ابو زيد66199

2721.5138.5620766.52.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498منه اللـه مجدى شعبان مصطفى الشعراوى66200

26.51511.514.5101477.553ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498منه هانى صابر احمد66201

3528.519.526.519.51912964ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498منى ابراهيم محمد ابو الخير مصطفى66202

33.526.51618.518.52011364.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498منى جمال مصطفى محمد المتولى مصطفى66203

382919.53017.5181345.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498مي حماده عبد الحميد السيد شادى66204

20157.5621450.55.51ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498ميرنا خالد احمد محمد جوده السنباطى66205

2715.516.51811.52088.57.52.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498ندى مصطفى محمد عبد المجيد66206

3328182515.520119.575ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498نرمين عالء الدين محمد ابراهيم66207

36.529.519.53018.5201348.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498نورهان احمد مجاهد محمد احمد السنباطى66208

37.529.51927.51720130.55.55ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498وداد ابراهيم محمد مصطفي العدوى66209

35.528.5202718.520129.565.5ادارة أجا  010ميت مسعود ع م  0498وفاء سامح فتحى ابو الخير66210

217.59.559.51552.55.53ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499احمد محمد صبرى عبده يوسف66211

164.56.52.551334.53.52ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499جمال محمد فاروق عبد الحميد البقلي66212

163.57.535123542.5ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499راغب محمود راغب محمد الحنفى66213

191.563.55.512.535.562ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499عبد الرحمن عطيه سالمه عطيه ابراهيم66214

2028.54.5314385.51.5ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499عبد الرحمن نادر محمد المرسي66215

000000000ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499الفت البدوى عبد المولى عبد النور66216

33.52916.511141910462.5ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499امل على سالمه عطيه ابراهيم66217

28.524.5171412.52096.573.5ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499امينة عادل عبد الجواد على حسين66218

27.519.511.515.511.52085.54.55.5ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499امينه شاكر محمد السيد المرسى66219

000000000ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499ريهام عبد الفتاح على عبده شمس الدين66220

35241826182012186.5ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499صفاء احمد احمد البقلى66221

21.521.591010.51872.57.54.5ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499عايده محمود محمد محمد الحنفى66222

3830203020201386.510ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499فاطمه شحته السيد عبده ابوزيد66223

2416.55.510818644.55ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499نورهان محمد راغب محمد عبد الواحد66224

23217.587.5166755ادارة أجا  010عزبة منشأة البقلى ع م  0499ياسمين ياسر عبد الجواد على طه66225

28.526192114.516.51098.54ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ابراهيم وليد ابراهيم حسين ابراهيم66226

34.5271826.517.515.5123.57.54ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500احمد رضا محمد الدسوقي حسن المر66227

1610188.5131665.53.54.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500احمد رياض نصر ابراهيم عمر66228

21.51319221515.590.57.54ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500احمد محمد االمام محمد عرفات66229

25.510.51821.5171992.57.56.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500اشرف عباس عبد  الفتاح المحمدي شحاته66230

38302030202013878ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ضياء مصطفي رضا صادق شعيب66231
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38.529.5193019.520136.577.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500طارق محمد ابراهيم علي الشربيني66232

38.527.51928.519.52013377.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500عبد  الرحمن صادق رضا صادق شعيب66233

36.52818.528.519.52013178ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500عبد اللـه محسن محمد عبد الحليم العيسوي66234

3727.51929.519.518132.566.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500عمر رضا علي بيه66235

27.517.51920.5151799.555ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500كريم بهجت حسن مصطفي الغرباوي66236

27.524.5192015.518106.57.56.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500محمد ابراهيم حسني ابراهيم عرفات66237

20.516.5182314.514.592.57.54.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500محمد عبد الحميد عبد الباسط عبد  الحميد ابو الخير66238

23.517.51919.516.518.59686ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500مصطفي وائل محمد محمد عرفات66239

18.514.516.5188.514765.56.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500وجدي وائل عبد الفتاح السعيد حسانين66240

28.516.519251816.510786ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ابتسام محمد محمود نصرالعشماوي66241

353019302020134910ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500اسراء فهيم ابراهيم مصطفي شعيب66242

2621.51922.517.518.5106.56.55ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500اسماء عبد اللـه سليمان عبد هللا سليمان66243

34.529.519302018133910ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500اشرقت سمير احمد علي66244

33.528.51929.52018130.56.510ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500االء عاصم الشحات محمود العيسوي66245

37.53019.529.519.5191368.59ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500االء محمود رضا السعيد سليمان66246

32.53019.52919.520130.569ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500امنية نزيه مصطفي متولي سمك66247

38302030202013899.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500اميره محمد محمد عبد السميع فاخر66248

29.52818.527.51720120.599.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ايه رزق ابراهيم السيد سيد  احمد66249

3630203019.520135.5910ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ايه فهيم ابراهيم مصطفي شعيب66250

27.527.5182917.520119.569.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500بركه علي عبد الفناح عبد الرحمن عليوه66251

3329173019.519128.5610ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500حبيبه سامح سليمان عبد اللـه سليمان66252

37.53019302019136.56.510ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500حنين حسن السيد ابراهيم علي بشير66253

1717.510.52010.51575.587ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500رحمه محمد احمد الهجين66254

35.528.518.529.52019.513289.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ريهام ابراهيم صالح ابراهيم على66255

1711112212.516.573.554.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ريهام اشرف عبد الفتاح عبد  الرحمن عليوه66256

322919.53018.52012989.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500زينب سامي حامد عبد الحميد  عليوه66257

343017.5302019.5131.5810ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ساره احمد علي فتوح االمام66258

353019302020134910ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500سلمي السيد احمد السيد ابو بيه66259

2420.511.520.516.515.59378.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500سميحه وائل المحمدي المغوري عرفات66260

27.526.514.527.514.518.5110.57.56.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500سميره محسن عطية محمد  زيدان66261

26.52816251617111.58.57.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500سها االمام عباس االمام محمود66262

29.524.515.522.5162010885ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500شهد السيد محمد السيد علي66263

21161019.5122078.587ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500عبير محمد عبد اللـه محمد عبد الجواد66264

22.52312.52514.52097.58.57ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500فاطمه محمد فتوح عبد الحميد سليمان66265

36.53017.529.519.5201338.510ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500فرح محمود محمد سيداحمد عوض66266

36.530172718.52012999ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500مرام جمعه احمد جمعه سعيد66267

373017.529.5202013498ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500مريم محمد ابراهيم عبد السالم مراد66268

3629.519.529.519.52013499ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500منار محمد الشحات حسن نافع66269

30291930192012799.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500منة اللـه ابراهيم محمد ابراهيم ابو العمايم66270

34.52918.52919.520130.5810ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500مني ياسر محمد ابو سيف شندي66271

34.5291829.519201308.510ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500مياده ياسر جوده الغريب شندي66272

35291729.51920129.589ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ندي ابراهيم عطيه محمد زيدان66273

3728.519.528.51920132.576.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500ندى محمد محمود فريد عوض66274

32.52912.514.510.5209985.5ادارة أجا  010االنشاصيه ع م  0500نور هاني احمد معوض66275

30.53016261720119.562.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501ابراهيم اسامة ابراهيم فهيم عبد البر66276

37301828.52018.5133.546.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501احمد ابراهيم ابراهيم عبده ابراهيم66277

34.53015272019.5126.566.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501احمد ايمن محمد احمد على حسونه66278

33.529.518.52718.519.512778ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501احمد طارق ابراهيم نصرمجاهد66279
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3325.51114.51118.59553.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501احمد عاصم السيد صالح مصطفى الزلمه66280

373018.5302020135.559.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501احمد محمد احمد محمد ابو زيد66281

35.53017.523.513.519.512076ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501احمد محمد احمد محمد الضبيعى66282

713.5510.5410.5405.54ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501السيد محمد السيد محمد االمام66283

36.53017.530202013468ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501اياد هاني عادل بسيونى عثمان66284

33291627.517.51712366ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501حازم اشرف محمد محمود سرور66285

3523.51726.518.519120.576.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501عبد الحميد عبد الرحمن عبد الحميد ابراهيم الزميتى66286

38.53019302020137.557ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501عبد الرؤف محمد فوزى عبد العظيم زايد66287

37301529.519.52013189ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501عبد اللـه محمد عبد هللا احمد فراج66288

34.528.513.5291719122.567.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501عبد اللـه يحى عبد الرحيم السيد العشماوى66289

3729.5193018.519.513469.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501عبد المنعم تامر عبد المنعم طلبه66290

39.530183019.520137810ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501على حماده على ابوشبانه خلف66291

38.5281927.519181325.510ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501عمر بن عبد العزيز عبد الحميد محمد الشناوى66292

373015.52816.52012779ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501عمرو محمود عبد الحميد عبد العزيز حسين66293

31289.528.512.519109.568.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمد احمد احمد السعدى االتربى66294

38.528.58.5281916122.546ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمد المرسى محمد المرسى نصر نبوته66295

39.53019302020138.57.58.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمد ثابت عبده محمد السيد سليمان66296

39.53019.5302020139710ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمد حبيب محمود النجومى66297

35.528.51229.518.52012456.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمد عبد الفتاح ابراهبم عبده ابراهيم66298

39.5301629.519.520134.57.58ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمود احمد السيد عبد الكريم عبد الكريم عوض66299

39.52718301720131.588.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمود احمد عطا الغالى محمد66300

33.5274.525.510.51810175ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمود محمد محمود ابو الفتوح66301

3630524102010577ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501محمود محمد محمود محمد عيد66302

38.529.51929.518.519.513577ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501مصطفى كمال موسى موسى النجار66303

39.5301929.519.520137.577.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501نور الدين عمر عبد العزيز علي احمد66304

39.53019291919136.577ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501يوسف حامد ابراهيم الدسوقى محمد سراج66305

383019.5301820135.576.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501يوسف على محمد احمد ابو الخير66306

36.52918.530202013476.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501يوسف محمد محمد الدسوقى احمد66307

36.530193018.519.513476.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501يوسف محمود حماد محمد حماد66308

36.5291723920114.57.57ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501ابرار محمد ابو الغيط بخيت66309

39301929.52020137.575.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501رنا عالء الدين مصطفى ابو الخير الشيخ66310

38.530203018.519.513776.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501روال امجد احمد ابو العال حسان66311

38.53019.5301818.513677ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501سارة البيومى احمد محمد الخميسى66312

000000000ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501سحر محمد السيد محمد الشاذلى66313

393019.528.519.519136.577.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501شهد احمد محمد احمد الديب66314

393019.529.518201367.57ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501شهد محمود فريد ابو الخير الشيخ66315

36.53020302018.5136.576.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501فجر احمد فاروق عبد العظيم سلطان66316

382819.528.5121612665ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501مديحة وليد ابراهيم فهيم عبد البر66317

29.5191222515.587.564ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501مريم محمد جمال محمد امبابى66318

37.5301027.518201235.55.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501منار كمال صبحى محمد محمود66319

39302030192013876ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501منة اللـه عالء محمد سعيد هابير66320

3930202919.520137.58.54ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501ميرنا السيد عبد الظاهر عطيه مصطفى66321

35.528.518.529.517.518129.575.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501ندى ايمن محمد جاد النيلى66322

29.521172651898.565ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501هاجر رضا عبد اللـه الشافعى66323

2524.516.521.52.520905.54.5ادارة أجا  010االتربى الخاصة ع م  0501هاجر ناصر العدوى السيد حبته66324

2627.51618.5121910067.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502ابراهيم السيد ابراهيم عبد الوهاب عوض66325

000000000ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد احمد صبرى محمد يوسف السبع66326

31.52417.51915.519.5107.556ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد اشرف محمد مسعد مروان عامر66327
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27.520.51518.51218.593.54.55.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد ايمن فؤاد نصر احمد66328

1415.512.519.51016.571.54.54ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد ايمن محمد احمد حسين66329

251917.524.513.518.599.564.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد حسام محمد توفيق الجندى66330

19.521.516.522.513189364.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد حلمى حامد على شاهين66331

30.527.51825.51714.5118.56.55.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد رضا فريد احمد نصر الدين66332

11.591017.512.51660.54.53.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد زكى عبد الستار زكى السيد66333

2722.516.520.5121698.554.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد طارق احمد العوضى محمد66334

221614.515.51115.5796.54.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد طارق احمد عباس المتولى66335

3429192918.518.5129.54.57ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد طارق محسن احمد محمد66336

23271620919954.55ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد محمد حمدى يوسف محمد66337

3426.517.523.51320114.568.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد محمد شعبان سيد احمد جمال الدين66338

32.526.5172516191175.55ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد محمود اسماعيل السيد الرفاعى66339

2824.5172415.518.51094.54.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد ناصر محمد عبد الغفار66340

23.521141810.519875.54.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502احمد وائل السيد عبده المتولى66341

2422.514.515818844.54ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502اسامة عبد الهادي المرشدي الحسيني66342

29.5221823.516.518109.555ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502اسالم اشرف محمد مسعد مروان عامر66343

23.5191719.51417.59365ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502الحسينى عبده الحسينى عبده الحسينى66344

15.514.58.517710.562.533.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502السيد الشحات العوضى احمد االخطابى66345

30.520.51421.51614.5102.53.53ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502امجد محمد عبد الحميد محمود عصر66346

30.521.513.523.514161035.54ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502ايهاب الليثى الليثى محمد عوض اللـه66347

1416.512211214.575.54.53ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502رضا ابراهيم علي خطاب حسين66348

23101218.57.59714.54ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502سعد خالد سعد محمد على مقلد66349

21.51414221015.581.54.58ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502سيد عبد الجوادد مصطفى عبد الجواد66350

35.528.519.5292018132.568.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502شادى اشرف عبد الفتاح حسن ابو شادى66351

2115.51225.59.516.583.558ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502صالح احمد ابو الفتوح احمد ناروز66352

281913.522.511.513.594.558.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502صالح احمد سمير رزق ابراهيم66353

25181418.58.515.58458ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502طارق احمد السيد راغب محمد66354

18.523.51524.511.514.59365ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن الجميل عبد العظيم السيد قنديل66355

30261425.51520110.574.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن صبرى ابراهيم عبد الوهاب عوض66356

33.52719282016.5127.564.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن محمد ابراهيم الدسوقى محمد سراج66357

1917815.5712.566.563.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن محمد السيد عوف66358

1819.5923717.576.574ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن هشام صالح محمود صالح66359

161810.525.57.51777.583.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن يسرى عبد الحى سليمان العيسوى66360

312211.5261518105.574.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد المحسن محمود عبد المحسن محمود صالح66361

34.526.514.527.52018.512384.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن اكرم محمود على محمد عامر66362

4.5107.520.59.510.55273ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الرحمن ناجى شوقى محمد المعاندى66363

14.575.516.55.5104954ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد الفتاح محمد محمود فولى محمود66364

34.5301828.5202013157ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عبد اللـه احمد محمد محمود بدور66365

35.5301729.5191913157ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عماد جمال ابراهيم مصطفى66366

36.528.51928.51916.5131.558.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عماد محمد محمد رضوان المتولى66367

37301929182013388ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عمار مجدى ابراهيم محمد السيد66368

2419.514.523.513.517.59576ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عمر عصمت داود عبد الحق66369

392920291919.513656ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عمر عالء محمد فتحى عبد الحميد شبانه66370

36.53019.52919.520134.599ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502عمر مجدى ابراهيم محمد السيد66371

26.5161725.5151010055.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502فارس السيد عبد اللـه محمد عبد المجيد66372

262515261713.510965.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502فتحى محمود فتحى المرسى ابو العينين66373

3024.516.526.51614113.566ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502كريم مصطفى شبل ابو الفتوح الحلوجى66374

3224152515.516.5111.566.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502كريم وائل احمد سعد عبد الهادى66375
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2417.51926.514.516.5101.576.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محرم فؤاد محمد المتولى العشرى66376

24.519.516.526.51115.59855.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد ابراهيم عبد الهادى عبد الخالق  الديب66377

27201626141710355ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد احمد اسماعيل اسماعيل  العيسوى66378

26.513.516.525.514.51896.556.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد احمد محمد محمودعبد الهادى66379

2620.51927.5131410656.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد اشرف ابراهيم اسماعيل عبد العال66380

35.5241929.51816.512676.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد اشرف عبد الرؤف احمد على66381

25.52618261617111.566ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد انور السيد البندارى السيد66382

2525.517281515110.556.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد جمال على محمود شلبى66383

3729203019.516135.577ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد جمال مسعد محمد احمد66384

29.524.51428.51016106.555.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد رضا ابراهيم نصر فرحات66385

272414.527.5916.510255.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد عماد حسين محمد حسين66386

34.524.5192716.520121.568ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد ماجد محمد نجيب حسن محمد66387

187622.531556.545ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد مجدى شوقى محمد المعاندى66388

36251726.511.515.511655ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد مجدي فوزي المتولي ستيتة66389

014.51123417.552.566.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد مصطفى عبد الباسط سيد احمد66390

39.5281928.5172013278ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد ممدوح عبد الرحمن المرسى الجمل66391

2617.510.5227.51783.586ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد نادر ابراهيم ابوالفتوح ابراهيم66392

21.51510.59.551361.564ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد هانى رمضان كامل محمد66393

37.52920291819133.569ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمد وليد البيومى ابراهيم البيومى66394

24.51411.521.56.5147865ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود الجيالنى جمعه موسى66395

3329182512.517.5117.568.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود ايهاب سرور حسنين احمد66396

301316.5271517101.565ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود شريف محمود محمد الجندى66397

3626.518.529.51918129.597ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود طارق ابراهيم السيد الحسينى66398

34221525.51418.5110.564.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود عماد عبد الفتاح العراقى سالم66399

2813.51320.59158455ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود فتوح محمود محمد سليمان66400

3526.519.52718.517126.546.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود محمد حامد السيد يوسف66401

2518.514.52611179555.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502محمود ياسر ابو النجا محمد امبابى66402

35211828141811647.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502مصطفى احمد عبد الحكيم عبد الفتاح قنديل66403

37302029.518.52013557.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502نور الدين بسام محمود حسين احمد66404

27.5129226.5157742.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502نور الدين تامر مجدى عطا ابراهيم66405

000000000ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502هشام اشرف الشحات هابير66406

17.523.513218.510.583.544.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502ياسين احمد السيد محمدعلى القشو66407

33.52519.52617.518121.556.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنين  0502يوسف محمود عبد القادر محمود العوضى66408

22.5221321.510.512.589.585.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503اسراء احمد محمد عبده66409

28.52514.5189.51695.587ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503اسراء رضا احمد محمود احمد66410

191812.516.510.51376.584.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503اسراء صابر عبد الرحمن محمد احمد66411

38.529.52029.52020137.599ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503اسماء محمد جمال العوضى سليمان66412

39.5302029.5202013999.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503االء عبد الفتاح فوقى عبد اللـه احمد66413

31.527.516291816.512287ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503االء محمد عبدة محمد المرسى66414

27.51814.52413.51897.554ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503الشيماء عبده محمد ابراهيم الرفاعى66415

302517.527.5171511794ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503امنيه جمال احمد عبد الفتاح عمر66416

2928.518.530181512488.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503امنيه محمود عبده محمد المرسى66417

3430202919.520132.596ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503امينة محمود عبد الحميد عبده عوض66418

19241518.5101586.586ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ايمان احمد ابراهيم اسماعيل عبد العال66419

292816.522.5131610986.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ايمان ايمن محمود محمد اسماعيل66420

28.528.515.5241317109.54.54.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503جاسمين محمود صابر سليمان66421

000000000ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503جينا البحراوى محمد الحسينى محمد66422

323018.528.517.520126.598.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503حبيبة وليد على محمد ابراهيم66423
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33.525.515.52417.51811687.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503حبيبه محمد عبد اللـه نصر الجمل66424

23.52312.517.513.514.59095.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503حسناء حامد محمد السعيد حامد66425

2325.5142113.5199787ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503حنين محمود محمد عبد رب النبى الطويل66426

191713.518.59167786ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503خلود محمد رضا احمد اسماعيل66427

يا سامى سيد احمد السعيد سيد احمد66428 21.511141111.5166995.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503دال

يا عمر السيد السعدى مصطفى66429 3028.519.52515.518.5118.587.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503دال

22.515.5914.59.5187175.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503دنيا سامي محمد على محمد66430

يا محمد فؤاد محمد السيد66431 1298.512.5510.54785.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ران

يا مصطفى احمد اسماعيل حجازى66432 24.516.514.518.510168487.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ران

30.53019271619.5122.588.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503رشا محمد ناصف محمد طه66433

24.524.518.5267.51810187ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503رضوى محمد فوزى ابو الفتوح الجمل66434

29261927131711499ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503رندا المرسى محبوب النبى المرسى66435

2525141910189397ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503روان حسين رشدى محمود حسن66436

22.517.514.516.59.51780.587.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503زينب العوضى فتحى العوضى عيد اللـه66437

19.56.51013.512.5196287ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503زينب عالء ابراهيم ابراهيم الحنفى66438

30.52616231518.5110.597.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503زينب محمد فوزى ابو الفتوح ابراهيم66439

3321.516.5291719.511796.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سارة ربيع حسن المحمدى محمد يوسف السبع66440

30191523.513.517.510156.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سعاد عبد الحميد عطيه راشد حسن66441

36.528.519.527.518201306.59.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سعاد عطيه عبد القادر عطيه ابو طالب66442

2514.51318.510.513.581.585ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سعاد نصر عبد الحميد البندارى النادى66443

23.591018.51115.5727.53ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سلمي حلمي ابو الفتوح محمود علي ضيف66444

36.5292029.5182013358.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سلمى محمد على ابو شبانة خلف66445

23.5241424131798.547.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سما محمود ابو النجا محمد امبابي66446

27.523.516.522.513.517103.547.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503سينا ايمن عبد المنعم عبد العزيز البرى66447

30.517.51525.516.51710559ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شروق ابراهيم السباعى ابراهيم داود66448

37292029.52018135.59.59.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شروق احمد شعبان سيد احمد جمال الدين66449

211613.513.59.512.573.557ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شهد ابراهيم صبرى رزق66450

36.5292029.519.520134.589.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شهد احمد محمد حسن شعبان66451

29.5172017.516.520100.589.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شهد عبد اللـه ابو الفتوح عبده محمد66452

36.52919.52317.520125.589ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شهد على سال مه على عبده66453

37301926.519.52013287.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شيماء على حسن اسماعيل حجازى66454

291718.519.515.51899.567.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503شيماء محمد عبده عبد العاطى66455

3427.51719.5151711387ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503عبير السيد محمد الشحات السيد محمد66456

2424.515.51010138466.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503عزة محمد ابراهيم عبد الحميد حمودة66457

2524.5813.5816.57957ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503عزه ابراهيم فتحى ابراهيم السيد66458

32271616152010688.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503عال ابراهيم السيد راغب محمد66459

3028.519.522142011497.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503علباء رشاد محمد الشحات السيد محمد66460

30.5281724.515.517115.598.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503علياء ياسر محمد العوضى النجار66461

38302028.52020136.598.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503غادة مادح محمد محمد ابراهيم66462

31.526.51926182012188.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503فاطمه ابوبكر يوسف عمر يوسف االتربى66463

36.53019.529202013598ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503فرح مجدى السيد احمد الفرماوى66464

2924178.510.5178997ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503فلاير صابر مسعد عبد اللـه66465

30.526.52020.519.51711799.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503كريمة محمود عبد الجواد محمود الحنفى66466

3629.52028.5182013289ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503لناندى نادر المرسى عبد الغفار المرسى66467

28.52015.514.5101788.557.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ماهينور اسامه المتولى عبده السيد66468

30.527.51917.51417.5108.558ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503مديحة مجدى سمير محمد عبد الفتاح66469

2318.512.511.510.5197666.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503مريم احمد فتحى رزق بخيت66470

21.51315.510.5102070.567.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503مريم مصطفى احمد محمود شعبان66471
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35.529.5192515.520124.578ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ملك فؤاد شعبان سيد احمد جمال الدين66472

35.529.5202918.520132.569ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503منار احمد الشحات عبد اللـه احمد66473

24.59.596.55.5165566.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503منه اللـه ابراهيم الدسوقى محمود عيد66474

33.528.51826.51620122.597ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503منه اللـه عبد الباقى مصطفى عبد الباقى عمر جاد66475

2828129.511.5208965.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503منه ثروت صبرى محمد سليمان66476

2219.5157.59.51973.566ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503منه محمد محمود محمد ابوسالم66477

3125192216.518113.586.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503منى عصام محمد محمود حسب66478

28.519.514.51513.5189187ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503مى محمد مصطفى كمال البرى66479

30271717.51618107.587ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ناريمان محمد ابراهيم محمد عطيه66480

27.520.512.512.510188387ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503نانسى محمد عبد السالم عبد السالم محمد66481

221612.59916.568.584.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503نجالء احمد محمد عبده القشو66482

3329203017.520129.578.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ندا رضا عبد النبى سالمه احمد66483

23.514.58.596.515.56256.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ندى احمد البدوى عبد الفتاح الغريب زايد66484

3326.518231518115.579ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ندى حامد عبد الفتاح حامد احمد66485

2422.512.52612.51897.567ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ندى مسعد شعبان محمد عطية66486

36.528.5182817.516.5128.585.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ندى هانى سعد محمد على66487

31291823181811967.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503نورا حامد صابر محمود السيد66488

32.523.518.522.514.520111.566ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503نورهان عبد اللطيف العراقى العراقى66489

31.5231720.514.519.5106.566ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503نورهان فتوح حامد محمد خميس66490

29.520.516.51312.518.59266ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503نيره احمد عبد اللـه عبد الرحمن مقلد66491

322217.5221418107.576ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503نيره السيد حسنى محمود عبده66492

3225.519.52217.518116.576ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503هاجر احمد سمير محمد عبد الفتاح66493

32.525.51721.51520111.576.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503هاجر عادل رضا نصر الطويل66494

32.523.516.5221420108.566.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503هانم محمد مصطفى محمد سيد احمد66495

282415.518.51019.59666.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503هبة احمد محمد احمد حسن66496

2122.51591217.579.573ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503هدى المتولى مصطفى عبد السالم شريف66497

272612.51314.519.59383.5ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503والء صالح سمير رزق ابراهيم66498

383019.5302020137.599ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ياسمين تامر محمد خلف ابو شبانه66499

23.517.58.51781874.554ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ياسمين جالل السيد عطيه خطاب66500

26.5198.5141217.5804.55ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ياسمين محمد ابو بكر حامد اسماعيل66501

32.52718.523.51618117.58.54ادارة أجا  010اخطاب ع بنات  0503ياسمين محمد العوضى راشد ابراهيم66502

362920282020133810ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسراء اشرف سليمان ابراهيم عبد اللـه66503

24.516.513217.51782.57.58ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسراء سلطان الهادى السعيد ابراهيم66504

28.525.5152312.517104.57.58.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسراء فؤا د محمد على عوض حطبه66505

24.51811.514.54.5117335.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسراء محمد حسين امين العادلى66506

2817.51619.57.514.588.54.56.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسماء ابراهيم ابراهيم بدير عبد العزيز هالل66507

3829.5202919.5201368.510ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسماء احمد حلمى عطيه الزنكلونى66508

322918271419.51204.58ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسماء اشرف متولى عبد القادر محمد فايد66509

29.52918.52314201143.57ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسماء سمير عبد الوهاب محمد على الغول66510

30.525.515.5165.519.59356.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اسماء على محمد رشاد منصور الزيات66511

28.52515.5181119.59867ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اشواق هانى على محمد مصطفى درويش66512

33.5302027.51820129610ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504االء امجد محمد محمود الكيال66513

26.52416.524.59.52010168ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504االء حماده سمير عبد العظيم احمد66514

312717.524.512.520112.58.59ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504الشيماء اسامة كمال السعيد ابو الخير اسماعيل66515

25.5171414514.575.54.58.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504الشيماء وليد فتحى السيد عبد الغنى عبد المعطى66516

321814.512.55.52082.54.59ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امال محمد احمد يوسف خاطر66517

3229.5183017.51912759ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امانى السيد عادل عبد اللـه غريب غنيم دياب66518

33291728.517.52012569.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امانى منصور ابو العز ابو ناصر مجاهد66519
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3426.516.523.51420114.5610ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امل ايمن محمد رفعت على حسن عبد الفتاح66520

30.527.518.52511.517113610ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امل هانى عبد السميع فهمى محمد66521

3329.518.52812.520121.55.59.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امنيه احمد محمود احمد الهنداوى66522

31.523.5182082010189.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امنيه السعيد سعد الدين نصر ابراهيم عبد الرازق66523

35.529.513.528.515.515122.54.56.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اميره احمد عبد الحليم السطوحى سيد احمد66524

35.529.518.52915.52012889ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اميره محمد على عبد الحميد احمد الشاعر66525

31.516.591510.517.582.55.57ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504امينه عنتر عيد عبد العظيم عبد الـله جعفر66526

33.52619.526.513.515.51194.56.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اناسيمون غالى طاهر غالى دميان66527

241516.528.51519.59946ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504انوار هشام عبد الفتاح محمد البحراوى66528

2314.510197.5167475.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504اهله محمد وفيق عيد الحميد على66529

26151116716754.54ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ايات ابراهيم محمود اسماعيل سرموح66530

292617171018994.52.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ايمان ابراهيم عطيه رمضان سعد66531

30.52515191215.5101.584.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ايمان طلعت احمد عبد القادر الطحان66532

29.5261621.51315.510684.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ايمان محمد فاروق ابراهيم ابو العزم66533

16139.517714.562.55.53.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ايمان محمد متولى على محمد66534

2422.51417.59.52087.54.53.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ايه اسماعيل سعد عبد الفتاح مصطفى الشرقاوى66535

30.52716.52112.520107.54.53.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ايه طارق محمد جوده زكى الجيزاوى66536

29.525.57221220964.56.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسمله احمد محمود احمد الهنداوى66537

23.520.58.512.5919.57442.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسمله حسين محمد عبد الخالق محمد السمرى66538

28.527.57.517.51119924.53.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسمله سامى على عبد الجواد الشاعر66539

28.525.5918.510.519.5924.53.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسمله عمرو فتحى يوسف ابراهيم66540

32.52816.522.51420113.55.52.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسمله محمد عبد الهادى حسن هدهود66541

27.522.5151910.52094.56.53ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسمله هانى ابراهيم محمد السيد هنيدى66542

26.513.56.51511.512.5736.53ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسنت رمزي جوده رزق سيدهم66543

18.51264.52.517.543.553ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504بسنت سعد السيد عليوة66544

22.524.51320.56.5188744.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504تسبيح محمد مصطفى محمد مصطفى منصور66545

3627.515.522.51218113.54.55.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504تقى جمال محمد المغاورى صادق66546

252014.520.58.51988.546ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504جميله ايمن على مصطفى شعبان زعبل66547

28.528.517.52311.5191095.57ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504جنة محمد عبد المنعم محمود على السيد66548

1920.513151.517694.54.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504جنه عالء عبد المنعم متولى عبد السيد66549

1727.514186.518836.55ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حبيبه عبد العزيز محمد عبد العزيز عبد اللـه الحرح66550

1715.512.513.53.5156255ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حبيبه عالء على محمد مصطفى درويش66551

23.523.511.523.5719.5895.55ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حنان حامد شحاته حامد عبد اللطيف حالوه66552

33.52818.527.514.518.512266.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حنان عبد الهادى احمد امين منصور66553

35.529192919.52013288.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حنان محمد السيد يوسف احمد66554

1426.51315818.576.555.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حنين حسن محمد محمد احمد غراب66555

31.528.51827.51519.5120.567ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حنين هانىء بيومى السيد سليمان66556

35.528.518.52714.5191245.58.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504حور محمود عبد الحليم متولى سليمان66557

14.5229185.512.5693.53ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504خلود جمال رفعت احمد الشرقاوى66558

30271826.51717.5118.55.58ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504خلود هانى السيد حافظ الجوهرى66559

222413.520.5915.5895.59ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504دعاء رجب مصطفي على ابراهيم66560

26.5281622.59181025.59ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504دنيا حسام الحسن مصطفى الشامى66561

23.526.51724.51118.5102.569ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504دنيا هشام على حافظ اسماعيل66562

30.52817.52715.520118.55.58.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504دنيا وائل جوده ابراهيم محمد عماره66563

353018.528.519201316.510ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504دنيا ياسر حسين عبد المنعم السيسى66564

32.526.518.5231519.5115.55.57.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504دينا اشرف حسن عبد العاطى محمد حرموح66565

يا محمد ابراهيم ابراهيم احمد الفوال66566 242110.515.510.51981.555.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ران

21261223.5121994.566.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحاب عمار حسان محمدعبد الوهاب66567
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2916.516261719.5104.589ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحمة عماد عطيه عبد المقصود محمد66568

28.5271628.51719.511788.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحمه السيد شفيق العزب على عبد السالم66569

1371215.55.520538.53.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحمه خالد محمود محمد الدسوقى66570

282314.522.512.520100.587ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحمه رضا على محمد على زهره66571

302314.519.514.520101.57.59ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحمه محمد ابراهيم على السيد سريل66572

18.525.513.52312.519.5938.57.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحمه محمد احمد عبد الوهاب السيد66573

2127.51122.512.51994.57.57ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رحمه محمد سليمان ابراهيم عبد اللـه66574

3027.514.524.516.5171138.57ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رضوى ابراهيم فاروق ابراهيم السيد الحطاب66575

22814.52415.520847.57.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رضوى زكريا محمد عبد العزيز متولى الدنديطي66576

23.511121712.520767.56ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رضوى محمد العرباوى محمد محمد رضوان66577

33.526.518.53019.519.51288.510ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رنا جهاد احمد محمد رضوان66578

23.524.51527.510.518.510189.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رنا محمد ابراهيم الجوهرى مصطفى حجر66579

3629.519.5302020135910ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504رناد محمد محمد احمد الحديدى66580

28.520.517.52518.519.5110910ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504روان جمال ابوالعال ابراهيم ابو العال الشهابي66581

302114.5241718.5106.57.510ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504روان عيد شوقي محمد متولي محمد66582

2320.5141612.520867.59ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504روضه فرج عبد المنعم ابراهيم بركات66583

دا احمد رمضان احمد محمد ابوحشيش66584 2322151611.52087.57.58.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504روي

2719.5172613.51910388.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ريهام ياسر على محمد صالح زعبل66585

26.525.51527.515.5201108.58.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504زينب محمد فاروق مصطفى سالمه66586

272616.519.512.518101.566ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ساره اشرف السعيد ابراهيم قاسم المغربل66587

35.53019.52918.516132.58.58.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ساره شوقى السيد محمد دياب66588

25.527.517206.516.596.566ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ساميه جمال علي عاشورفتوح يوسف66589

31.52718.526.51018.5113.55.58ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سحر حسن حامد امين عفر66590

22.512.514.521.5215735.56.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سعاد احمد احمد فتحى ندا66591

25281827.56.51710567.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلسبيل اسامه عبد الهادى حسن عبد الهادى هدهود66592

27.525.5182871710669.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلسبيل عبد الواحد علي محمد رشيد66593

18128.513.5515.55756ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلمى احمد سالم عويس سالم66594

33291927.51517123.569ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلمى احمد مسعد محمد بهيج66595

33.529.519.529.518.518130.5610ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلمى ايهاب حسنى رياض66596

333019.53019.519132610ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلمى خالد عبد الفتاح احمد سالم66597

18.516.514244.51977.557ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلمى عبد النبى احمد عبد الودود السعدنى66598

28271827919.510979ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلمى محمد ابراهيم احمد محمد66599

28.52618.5281519.511678.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سلمى هشام زكريا محمد منصور عيد66600

29.528.51926.51119114.588.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سماء ايمن محمد ابو فراج السعيد محمد عويس66601

242518234149455ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سماح محمد عبد العال احمد عبد العال66602

30.527.519.524.5917.511148ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سميه محمد احمد احمد السفرى66603

2026.51628.53.514.594.558ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سهيلة عادل محمد احمد المدابغى66604

37.53019.529.51820134.559ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سهيله ايهاب حسنى رياض66605

37.53019.529.51820134.559.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504سهيله زكى محمد زكى الموافى66606

39292030202013889.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شدي السعيد مصطفى السعيد حسانين مشه66607

341514.52413.52010178ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شذا مصطفى محمد مصطفى عبد الفتاح66608

2511.51523.58.519.583.575.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شروق عبد اللـه احمد عبد هللا مازن66609

1811823.58.5196976.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد احمد الجوهري حافظ الجوهري66610

32.526.516.5241618.5115.579.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد احمد نبيل محمد هاشم حسين66611

27.517.56.519.59178075ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد اسامه محمد عباس السعيد مراد66612

31.522.51524.516.52011055.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد اسماعيل حلمى سعيد جاويش66613

2624.512.527.51819108.578ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد السيد احمد يوسف خاطر سليمان66614

2520.5925162095.577.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد السيد محمد ابراهيم عبد العال برسيم66615
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32.5271927.5172012379.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد حامد كمال حامد محمد الخواص66616

3628.51827.5182012878ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد ذكى اسماعيل ذكى السيد السعيد66617

33.5291827.5192012779ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد سامى سيد احمد عبد الهادى عباده66618

27.514920111781.579.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد صفوت محمود عبد الرحمن الخولى66619

000000000ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد عادل مصطفى احمد ابراهيم الدنديطى66620

000000000ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد عاطف على محمد هجرس66621

33.530192819.519.513079.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد عمرو حمدى السعيد البوالقى66622

383019.5291819134.578ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد متولى ابراهيم حافظ المرسى ابو رضوان66623

26155.520.58187558ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد مجدى متولى حافظ الفوال66624

3225.519251420115.578ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد محمود مصطفى خالد شرعان66625

33.52618.52514.520117.578ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد مصطفى محمد مصطفى عبد الفتاح66626

34.528.518.525.5131412076ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد هشام محمد محمود الناضر66627

3425.518261420117.576.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شهد وجدى محمد محمد محمد ابراهيم عمارة66628

27.521.510209178855.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شيماء رفعت احمد محمد رضوان66629

2923.515.523.511.514.510354ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شيماء عبد العظيم عيد عبد العظيم عبد اللـه جعفر66630

1918.512.522.5814.580.544.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504شيماء على على موسى محمد66631

3529.518.5281615.512749ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504صفيه ايهاب سمير عبده على دسوقى66632

343018.528.5162012749ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ضحى شريف حسن حمود فرج رمضان66633

32.53019281620125.549.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504عاليا رامى محمد راغب خليل66634

32.528.51829162012449ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504عايده رمضان مصطفى السيد عليوه66635

238.56185.5156147ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504عزه اشرف عبد العظيم مصطفى عبد العظيم66636

1712.59236.518.56845.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504عطيات هشام عبد الفضيل مصطفى عطوه66637

2520.511.525.5112093.548ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504عفاف مسعد يوسف على محمد ابوحشيش66638

207.56176.5185744.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504علياء على محمود محمد طاحون66639

1811.58.5215.51764.545.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504عواطف حمدى فتحى السيد محمد حسن66640

19154.515.55155946ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504فاتن محمد محمد محمود خالف66641

2111.510.584.5955.543ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504فاطمه الزهراء رمضان محمد زكى محمد الدمرداش66642

32.527.51826.51820122.566.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504فاطمه فتحى عزت عبد المغنى محمد66643

23.57.5919.53.518.56377ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504فاطمه محمد محمد قاسم ابراهيم حمزه66644

27.519.512.52713.51910049ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504فرح عبد الباسط السيد هالل عاشور66645

2926.517.52813.519.5114.548.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504فرح ناصر محمد محمد غريب66646

1917.510.5229187868.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ليلهان محمد عبد العزيز عبد اللـه سمك66647

33.52919.52716.520125.549.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم احمد سامى السيد راغب الدهتورى66648

25.51615218.5158646.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم احمد محمد حامد الشهابى66649

36.53020292020135.589.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم السيد طلعت السيد مرسى السكرى66650

30.53016.527131911788ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم السيد عبد الرؤف عبد المعطى الخواص66651

28.52817.52312.519.5109.589.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم السيد محمد عبد الحى محمد66652

3529.517.5251519122810ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم حافظ السيد حافظ الليثى سرموح66653

2729.51517.57.518.596.588.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم حماده عبد السالم ابراهيم جاد الجيار66654

30.529.51626.51419.5116.569ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم خالد رافت الجوهرى شبل66655

3227.518.528.51817.5124.569.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم عبد اللـه توفيق منصور محمود66656

33.529.519.52316.519.5122810ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم عالء سعد محمود شومان66657

34.5301829.51918.513169.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم ماجد محمد رافت ما مون66658

34.53018.528.51819129.569.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم محمد جوده ابومسلم السيد ابراهيم66659

25.5291421.511.518101.567ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم محمد عبد اللـه محمد محمد سعد66660

34.529.51729.51815.5128.567.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم محمد متولى قاسم حسن66661

32.529.517.52718.519.512589ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم محمد محمد على عطيه القبانى66662

25.52916.519.51119101.586ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم مصطفى توفيق عوض متولى حجر66663

Page 1365



Term1

26.526.514.521102098.587.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم ناصر حسنين محمد محمد الغمرى66664

32.53017.528.51920127.567.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم هاشم عبد الحفيظ محمود شومان66665

35.529.5192819.520131.5810ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504مريم وليد عبد المطلب على عثمان عمر66666

27.528.517.52415.52011369.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504ملك غريب حسن الغريب مرسى السيد66667

32.529.5182415.520119.569.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منار عمرو مغاورى عالم عفيفى السقا66668

3029.518241620117.567.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منة اللـه اشرف محمد السيد مصطفى66669

2728.51723.514.520110.567ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منة اللـه السيد جالل السيد عبد القادر66670

32.529.51829.51920128.569.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منة اللـه امجد حسين عبد الحميد ابو المجد66671

34.52919.52718.519.5128.5610ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منة اللـه محمد احمد حافظ احمد حريز66672

37.529.519.5302017136.5610ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منة متولى السيد احمد عطيه متولى66673

32291929.517.52012769ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه اللـه اسامه صالح الدين السعيد فياض66674

24.525.51119.510.5169168.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه الـله العرباوى كمال امين عوف حجازى66675

28251825.51617112.567.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه اللـه حمدى عبد هللا عبد العاطى محمد66676

29.522.511208.51491.567ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه اللـه رفعت نعمان السعيد فرج66677

352918.52817.51812869.5ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه اللـه رمضان مصطفى محمد محمد صقر66678

24.516.58.516.59137566ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه اللـه سعيد حامد عبد هللا الرداعى66679

3128.51925.517.518121.567ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه اللـه عبد الجواد حلمى الدسوقى66680

262612.522.513.517100.565ادارة ميت غمر  011ميت غمر ع الحديثة بنات  0504منه اللـه مجدى محمد محمد الشربينى66681
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